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1. Inledning 
 
I dagens samhälle möter befolkningen dagligen stora mängder av information. För att 
kunna utnyttja den information de söker är det av stor vikt att samhällets individer lär 
sig att använda, kritiskt granska och värdera informationen. Att ha tillgång till ett stort 
informationsutbud är en del av den demokratiska samhällsaspekten då invånarna 
själva kan finna och värdera information från flera olika håll. En viktig uppgift som 
bibliotekarie är att undervisa bibliotekets användare i informationssökning, så att de 
vet vilket material de har tillgång till och hur de på bästa sätt kan finna den 
information de söker. 
 
Under senare år då skolan har utvecklats från den traditionella 
klassrumsundervisningen till det nyare problembaserande lärandet, som innebär att 
eleverna själva är aktiva och söker upp information och ny kunskap, är det särskilt 
viktigt att eleverna blir kompetenta i informationssökning. Med skolornas ökade 
informations- och kommunikationsteknik får eleverna ett större ansvar för sin egen 
lärandeprocess (Alexandersson & Limberg, 2004 s.7). Gymnasietiden är en period där 
detta är mycket viktigt både för eventuellt fortsatta studier, men även för att förbereda 
eleverna för det informationssamhälle de lever i. 
 
För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig användarundervisningen i 
informationssökning är det viktigt att denna når fram till eleverna. Studier av 
bibliotekariers användarundervisningsmetod och deras upplevelser av denna kan 
förhoppningsvis leda till att bibliotekarier, efter att ha tagit del av studier likt denna, 
ökar sin kunskap om sitt arbetssätt och blir medvetna om sin pedagogiska metod. 
Dessa kunskaper kan de sedan använda för att utveckla användarundervisningen om 
ett sådant behov finns. Därför är det av stor vikt att veta hur bibliotekarierna själva 
upplever användarundervisningen, vad de anser vara problem och hur de själva 
eventuellt vill vidareutveckla den. 
 
Efter att ha studerat tidigare forskning av ämnet upplevde jag att 
användarundervisning är något som bedrivs på liknande sätt på många skolor. Enligt 
bland annat Folkesson och Limbergs forskning från 2006 har undervisningen ett stort 
fokus på det egna biblioteket, dess källor och vilken sökväg eleverna ska använda. 
Detta verkar vara ett väl inarbetat koncept på skolbibliotek då även tidigare forskning 
visar på ett liknande tillvägagångssätt. Beror denna likformighet på att 
gymnasiebibliotekarier runt om i Sverige tycker att detta är det bästa sättet att bedriva 
användarundervisning på?  
 
Folkesson och Limbergs studie ger en tydlig bild av hur bibliotekarier oavsett 
utbildning vanligtvis bedriver sin användarundervisning. Jag är därför intresserad av 
att studera hur bibliotekarier utbildade efter högskolereformen 1993, upplever sitt 
tillvägagångssätt då bibliotekarieutbildningen har utvecklades till att bli en mer 
akademisk utbildning till skillnad från den tidigare mer praktiska yrkesutbildningen. 
Genom att studera detta går det att se om även bibliotekarierna i denna studie 
upplever att de har ett liknande tillvägagångssätt som tidigare studiers bibliotekarier, 
med fokus på källor och en specifik sökväg, som bland annat Folkesson och Limberg 
funnit i sin studie. För att undersöka detta kommer uppsatsen att studera var 
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bibliotekarierna anser att fokus ska ligga i användarundervisningen samt vad de anser 
är viktiga kunskaper för eleverna att införskaffa. Därefter kommer resultatet att 
jämföras med hur bibliotekarierna själva berättar om hur de bedriver sin 
användarundervisning. Planerar de sin undervisning så att de lägger ner mest tid på 
det som de tycker är de viktigaste kunskaperna för eleverna att lära sig?  
 

1.1 Hypotes 
 
Min förförståelse är att det mellan vad bibliotekarierna undervisar i och vad de anser 
vara viktigt för eleverna att lära sig finns ett glapp, vilket är något som framkommit i 
tidigare studier. Dock har jag en tanke om att mer nyutbildade bibliotekarier kan ha ett 
annat arbetssätt då bibliotekarieutbildningen har utvecklats från en praktisk 
yrkesutbildning till en akademisk. Att utbildningen blivit mera akademisk skulle 
kunna leda till att bibliotekarierna inte skolas in i en tradition om hur de bör agera i en 
undervisningssituation, utan att de istället i större utsträckning tar del av den senaste 
forskningen inom ämnesområdet. Utbildningens förändrade utformning kan påverka 
bibliotekarierna till att bedriva sina arbetsuppgifter på ett annorlunda sätt. Genom 
dessa funderingar har en hypotes utformats som lyder:   
 
Bibliotekarier utbildade efter 1993 har, tillskillnad från vad tidigare studier av 
bibliotekarier visat, ett annorlunda pedagogiskt tillvägagångssätt i sina 
användarundervisningar.  
 
Bland annat visade Sundins studie att sjuksköterskeutbildningens förändrade 
utformning kom att påverka sjuksköterskorna i deras informationssökning och i deras 
arbetssituation. Då utbildningen förändrades till att bli en egen profession med egna 
akademiska kunskaper förändrades även sjuksköterskorna i studien synen på sin 
yrkesroll och tog mer aktivt del i ämnesområdets forskning (Sundin, 2003 s.234). Det 
är därför troligt att även bibliotekarieutbildningens mer akademiska inriktning kan ha 
påverkat bibliotekarierna i sitt arbetssätt och att de tar större del av 
forskningsrapporter än tidigare. Om bibliotekarierna aktivt tar del av den senaste 
forskningen skulle detta kunna innebära att de i större utsträckning förändrar och 
vidareutvecklar sitt arbetssätt. Utifrån dessa funderingar och min förförståelse har jag 
valt att formulera mitt syfte och mina frågeställningar som finns att läsa i följande 
avsnitt.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att studera gymnasiebibliotekariers upplevelser av den egna 
användarundervisningen och vilka tankar de har om att vidareutveckla denna. Enbart 
bibliotekarier utbildade efter högskolereformen 1993 kommer att studeras. Syftet med 
detta är att undersöka hur utbildningens utveckling mot en mera akademisk inriktning 
har påverkat bibliotekarierna i deras användarundervisning. Tidigare studier har visat 
att användarundervisningar ofta genomförs på ett likartat sätt. Därför har syftet varit 
att se om utbildningens mera akademiska inriktning har påverkat bibliotekarierna då 
de i sin utbildning inte i lika stor utsträckning som tidigare har fått praktiska 
undervisningstips, utan istället mer har inriktat sig på forskning i ämnesområdet.  
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Studien kommer att fokusera på bibliotekariernas upplevelser av den egna 
användarundervisningen och inte hur de faktiskt går tillväga. Genom att fokusera på 
hur bibliotekarierna upplever den egna användarundervisningen går det att komma 
djupare än vad enbart observationer av användarundervisningarna hade gjort. Att 
studera detta gör att vi kan få en bild av vad det är bibliotekarierna själva tycker är 
viktigt att lära eleverna och vad de i sin undervisning vill fokusera på. När 
bibliotekariernas syn på användarundervisningen studeras går det även att ta reda på 
vad de själva upplever som eventuella brister i användarundervisningen, och varför 
dessa i nuläget inte är åtgärdade.  
 
Jag har valt att formulera en övergripande frågeställning följt av flera underfrågor för 
att studera detta. Dessa lyder:  
 
Vilka pedagogiska tillvägagångssätt kan utläsas hos gymnasiebibliotekarier, utbildade 
efter högskolereformen 1993, angående den egna användarundervisningen? 
 
- Hur beskriver bibliotekarierna sitt tillvägagångssätt?  
- Vilka tankar har de om att vidareutveckla användarundervisningen? 
- Hur uttrycker bibliotekarierna de pedagogiska metoderna? 
 

1.3 Avgränsningar 
 
Jag har valt att avgränsa min studie till att enbart fokusera på bibliotekariernas syn på 
användarundervisning och inte på hur gymnasieeleverna upplever sin 
informationssökning. Detta för att studien inte ska bli alltför omfattande. Uppsatsen 
behandlar även enbart gymnasiebibliotekarier i Sverige verksamma på kommunala 
skolor samt gymnasiebibliotekarier utbildade efter högskolereformen 1993. Att enbart 
studera kommunala gymnasieskolor var ett val som utformades då jag ville att alla 
skolor skulle ha en liknande pedagogik. Om privata skolor också skulle ha undersökts 
skulle deras pedagogiska utgångspunkter och metoder kunna skilja sig från varandra i 
större utsträckning än de kommunala skolornas. Dock är jag medveten om att även de 
kommunala skolorna kan ha olika pedagogiska utgångspunkter och idéer.  
 
Avgränsningen att enbart studera bibliotekarier utbildade efter 1993 har utformats för 
att undersöka om utbildningens mera akademiska inriktning har påverkat 
bibliotekarierna i deras användarundervisning och deras pedagogiska utgångspunkter. 
Detta då utbildningen inte längre är praktiskt inriktad och i lika stor utsträckning ger 
tips om hur bibliotekarierna bör gå tillväga, utan att de istället får större kontakt med 
den senaste forskningen. Folkesson och Limberg har tidigare studerat 
gymnasiebibliotekarier, skolbibliotekarier och lärares syn på användarundervisning 
som presenteras i kapitel 2, Tidigare forskning och annan litteratur. De har i sin studie 
undersökt bibliotekarier med olika typer av utbildning. Jag kommer i kapitel 6 
Slutsatser och diskussion att använda mig av deras resultat för att granska om deras 
beskrivna resultatmodell även gäller för de mer nyutbildade gymnasiebibliotekarierna.  
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1.4 Sökprocessen 
 
Ämnesområdet användarundervisning på gymnasiebibliotek är ett relativt väl 
utforskat område. Under sökprocessen har problemet inte varit att finna material utan 
att kunna begränsa materialet och enbart ta med för studien relevant material. Förutom 
allmänna sökningar i databaser och på webben har sökningarna främst utgått från den 
så kallade snöbollseffekten, vilket innebär att jag har använt tidigare studiers 
referenslistor för att på så sätt få fram material som jag kan anta både är pålitligt och 
med största sannolikhet även användbart för mig. Bland annat har jag i Folkesson och 
Limbergs avhandling studerat deras kapitel om tidigare forskning för att få en inblick i 
forskningsfältet, vilket gav en bra grund till hur forskningen inom ämnesområdet ser 
ut. Jag antar att de forskningsrapporter som presenteras där har varit betydelsefulla 
och påverkat ämnesområdet, något som annars kan vara svårt att avgöra som oerfaren 
inom ett ämnesområde. Även andra referenslistor undersöktes som bland annat 
magisteruppsatser med ett liknande fokus. Efter att ha studerat referenslistor sökte jag 
mig själv till primärkällan och studerade vilket material som kunde vara användbart 
för min studie. Främst använde jag mig av material som behandlade det aktuella 
ämnesområdet med en liknande inriktning som min studie kommer att undersöka. Jag 
valde även att presentera material med en annan inriktning. Bland annat användes 
tidigare studier inom ämnesområdet användarundervisning, inriktat på elevernas 
upplevelser av informationssökningen, detta för att en större förståelse för 
ämnesområdet som helhet skulle skapas. Dock valdes mycket material bort, då jag 
föredrog att främst presentera relevant och nyare forskning inom detta område. 
 
Efter kriteriet att materialet skulle ha haft stort inflytande på ämnesområdet 
prioriterades nyare forskning framför äldre, detta då denna är mer aktuell och kan ge 
en tydligare bild av den senaste utvecklingen inom området. Trots hjälp från tidigare 
studier var det svårt att avgränsa sökprocessen då ämnesområdet är relativt utforskat 
både när det gäller svenska förhållanden och utländska. Därför valde jag när jag 
undersökte mindre studier i form av magisteruppsatser att främst fokusera på studier 
med ett liknande innehåll och då framförallt svenska uppsatser, då det är de svenska 
förhållandena jag har studerat. Bland magisteruppsatser ansåg jag det vara mycket 
relevant att studierna var relativt nya eftersom dessa ofta är mindre studier. Flera 
magisteruppsatser med ett intressant fokus valdes bort på grund av undersökningarnas 
år.  
 

1.5 Disposition 
 
Här följer en kort presentation av uppsatsens disposition. Under kapitel 1 finns en 
kortare introduktion till ämnet där problemområdet beskrivs. Vidare presenteras en 
hypotes följt av syfte och frågeställningar, och därefter uppsatsens avgränsningar. 
Slutligen i kapitel 1 beskrivs den sökprocess som ligger till grund för uppsatsarbetet. 
Kapitel 2 med rubriken Tidigare forskning och annan litteratur introducerar 
ämnesområdet och hur forskningsområdet inom användarundervisning ser ut. Stor 
vikt läggs vid Folkesson och Limbergs avhandling men även ytterligare forskning 
inom ämnesområdet presenteras. Främst behandlas studier med bibliotekarier i fokus 
men för att en helhet ska skapas presenteras även ett kortare avsnitt med studenters 
syn på informationssökning. Slutligen presenteras Sundins studie av sjuksköterskors 
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yrkesidentitet och deras förhållande till fackinformation, då sjuksköterskeutbildningen 
liksom bibliotekarieutbildningen har genomgått liknande förändringar och 
utvecklades till en mer akademisk utbildning. Under rubriken Ämneskontext finns en 
kortare genomgång av bibliotekarieutbildningen och vilka förändringar som 
genomfördes under högskolereformen 1993.  
 
Därefter följer kapitel 4 där uppsatsens teoretiska utgångspunkter introduceras. Här 
presenteras först Kuhlthaus användarundervisningsmodell följt av Sundins modell. 
Kapitel 5 innehåller en beskrivning av den metod och det tillvägagångssätt som 
används, samt en diskussion om detta. Under rubriken Kapitel 6 Resultat presenteras 
det insamlade materialet utifrån uppsatsens frågeställningar, varefter en analys och en 
diskussion av resultatet i Kapitel 7 läggs fram. Främst de teoretiska utgångspunkterna 
ligger till grund för analysen och diskussionen men resultatet diskuteras även utifrån 
den tidigare forskningen. Kapitlet innehåller även förslag på fortsatt forskning. I 
följande kapitel finns uppsatsens slutsats och slutligen under kapitel 9 en 
sammanfattning av uppsatsen. Denna följs upp av referenser och två bilagor i form av 
en intervjuguide och det mail som inledningsvis skickades till informanterna. 
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2. Tidigare forskning och annan litteratur 
 
I detta kapitel presenteras en genomgång av tidigare forskning inom ämnet 
användarundervisning i informationssökning samt relevant litteratur för uppsatsen. En 
stor del av kapitlet Tidigare forskning behandlar Lena Folkesson och Louise Limbergs 
studie från 2006 med fokus på bibliotekariers metoder för undervisning i 
informationssökning. Med anledning av att deras undersökning fokuserar på frågor 
som belyser den här uppsatsens forskningsfråga kommer deras projekt att presenteras 
grundligt, detta för att senare kunna diskutera och jämföra resultaten med dem som 
framkommer i den här studien.  
 
En annan studie som får stor plats i det här kapitlet är forskaren Christine Bruce som 
har studerat högskolebibliotekariers och högskolelärares uppfattningar av 
informationskompetens, som inom ämnet användarundervisning är ett centralt 
begrepp. Att eleverna blir informationskompetenta är ofta målet med 
användarundervisning, men begreppets innebörd kan variera beroende på vad 
bibliotekarierna anser vara viktigt att eleverna lär sig. Trots att studien fokuserar på 
högskolebibliotekarier och högskolelärare är studien viktig att presentera, då den 
behandlar vad bibliotekarierna själva anser vara informationskompetens och vad deras 
användarundervisning bör innehålla, vilket är frågor som den här uppsatsen syftar till 
att undersöka.  
 
Vidare presenteras ytterligare forskning med fokus på bibliotekarier och deras relation 
till användarundervisning, följt av ämnet studenter och informationssökning. Trots att 
den här uppsatsens fokus inte kommer att ligga på studenter och deras 
informationsbehov eller deras syn på användarundervisning, ger tidigare studier inom 
detta område en helhetsbild av ämnet. Under denna rubrik presenteras kortfattat 
tidigare studier inom ämnet användarundervisning men med studenterna själva i 
fokus.  
  
Slutligen avslutas kapitlet med Olof Sundins studie Informationsstrategier och 
yrkesidentiteter - En studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid 
arbetsplatsen. Sundin har studerat sjuksköterskors relation till fackinformation och 
hur denna har förändrats under utbildningens utveckling till att bli mer akademisk. 
Eftersom sjuksköterskeutbildningen har genomgått liknande förändringar som 
bibliotekarieutbildningen och fått en mer akademisk inriktning är Sundins studie 
intressant att jämföra med denna. I avsnittet analys kommer likheter och skillnader 
mellan studierna att diskuteras.  
 
Jag har i kapitlet försökt att ge en överblick över den tidigare forskning som bedrivits 
inom det aktuella ämnesområdet, men även övrig relevant litteratur för uppsatsen 
presenteras. De studier som uppmärksammas i detta avsnitt har alla anknytning till 
min uppsats syfte och kommer att användas i analysen för att diskuteras tillsammans 
med resultatet.  
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2.1 Folkesson och Limbergs forskningsprojekt – 
Undervisning i informationssökning 
 
Universitetslektor Lena Folkesson verksam vid Göteborgs universitet och professor 
Louise Limberg, verksam vid Göteborgs universitet och vid Borås högskola 
publicerade 2006 studien Undervisning i informationssökning Slutrapport från 
projektet informationssökning, didaktik och lärande (IDOL). Studien bygger på ett 
forskningsprojekt som pågick mellan åren 2001 och 2004, och är en vidareutveckling 
av Limbergs forskning från 1998 om informationssökning och lärande som studerats 
utifrån ett lärandeperspektiv. Folkesson och Limberg har under studiens gång följt 
lärare och bibliotekariers undervisning för att fånga och få en fördjupad förståelse för 
deras och elevernas erfarenheter och upplevelser av informationssökning. Skolor med 
ett väl fungerande samarbete mellan lärare och bibliotekarier har valts ut från både 
grundskolor och gymnasieskolor. I studien medverkade lärare och bibliotekarier som 
undervisade i årskurs fem och upp till det sista gymnasieåret. Dessa har studerats 
genom användning av olika datainsamlingsmetoder, bland annat intervjuades 
informanterna både individuellt och i grupp men även gemensamma seminarier och 
observationer förekom (Folkesson & Limberg, 2006 s.11, s.43). 
 
Syftet med projektet har bland annat varit att studera vilka olika metoder för 
undervisning i informationssökning som vanligtvis förekommer samt vilka variationer 
det finns att se på informationsundervisning inom dessa grupper, detta genom att 
studera vad lärare och bibliotekarier ser som kvalitet i informationssökning, och hur 
de bedömer kvaliteten i elevers informationssökning och deras lärande. Studien har 
även syftat till att studera hur lärare och bibliotekarier ser på sitt samarbete vid 
informationssökningstillfällena samt hur deras uppfattning av undervisning har 
förändrats under projekttiden (Folkesson & Limberg 2006, s.14f.).  
 
Folkesson och Limberg fann i sin studie att informanterna ansåg att källor, sökvägar 
och att eleverna lär sig att använda sin tid effektivt är centrala i 
informationssökningen. De menade även att det främsta syftet med undervisningen 
var att lära eleverna att finna relevant material till sina skoluppgifter. Stort fokus i 
undervisning låg i att ge eleverna råd och förslag på bra källor och att lära dem när 
olika typer av källor ska användas. Ytterligare en viktig del av 
användarundervisningen var att få eleverna att begränsa antalet källor samt att 
rekommendera dem vilken sökväg de ska använda. Ett annat förekommande moment 
var att undervisningen inriktades på hur informationssökningsprocessen ofta upplevs 
av den som söker information. Däremot förekom en fokusering på datoranvändning 
mycket sparsamt och i de fall där detta förekom var det främst grunderna för 
datoranvändning och studier i hur systemet fungerade som uppmärksammades. 
Författarna är förvånade över att informanterna inte prioriterade datoranvändning och 
den tekniska aspekten av informationssökningen då tidigare studier har visat att det är 
ett vanligt tillvägagångssätt. De resonerar kring tänkbara anledningar som de anser 
kan vara att informanterna hade en humanistisk bakgrund och på grund av detta inte 
prioriterade de tekniska aspekterna, vidare resonerar de om en orsak till detta kan vara 
att informanterna enbart undervisade elever från 11 år och uppåt och att de på grund 
av detta ansåg att eleverna redan hade en viss datorvana (Folkesson & Limberg 2006, 
s.52).  
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Slutligen fann Folkesson och Limberg fem kategorier av uppfattningar i 
användarundervisningar, vilka ofta förekom i kombination med varandra. De fem 
kategorierna kommer att presenteras här nedan för att sedan i analysen jämföras med 
den här uppsatsens resultat. Vilka likheter och skillnader går att finna mellan 
studierna, då den här uppsatsen till skillnad från Folkesson och Limberg enbart 
fokuserar på gymnasiebibliotekarier utbildade efter 1993. Kategorier som framkom 
var följande: 
 
A fokus på källor 
B fokus på systematisk informationssökning 
C fokus på upplevelsen av informationssökningsprocessen 
D fokus på bearbetning av källor (informationsanvändning) 
E fokus på värdering av källor 
 
Fokus på källor: Inom denna kategori fann Folkesson och Limberg att 
bibliotekarierna i användarundervisningen fokuserade på källorna. Eleverna 
undervisades om vilken typ av källor som var användbara till en viss typ av uppgift. 
Inom kategorin fann författarna två olika fokus på källor, ett där bibliotekarierna 
inriktade undervisningen på specifika källor medan det andra synsättet inriktade sig 
mera på olika typer av genrer av källor och när det är mest lämpligt att använda dessa.  
 
Fokus på systematisk informationssökning: Detta synsätt syftade främst till att lära 
eleverna en rekommenderad sökväg. Eleverna uppmuntras vanligtvis till att först 
skaffa sig en överblick av ämnet och därför börja sin sökning i uppslagsböcker eller 
läroböcker. Fördelarna med detta tillvägagångssätt är enligt informanterna att eleverna 
först får baskunskaper till ämnet vilket underlättar den fortsatta studien.  
 
Fokus på upplevelsen av informationssökningsprocessen: Denna aspekt förekom 
endast i en mindre utsträckning i Folkesson och Limbergs intervjumaterial. När den 
förekom handlade det främst om bibliotekarier som undervisat eleverna om vilka 
känslor som användaren ofta upplever förknippade till 
informationssökningsprocessen. Här ligger fokus i informationssökningen inte på 
källorna utan på eleverna själva (Folkesson & Limberg 2006 s.53ff.).  
 
Fokus på bearbetning av källor: Att fokusera på bearbetning av källor i 
användarundervisningen var enligt Folkesson och Limbergs intervjumaterial något 
som förekom mycket sällan. Denna process bedöms oftast av lärarna i efterhand då 
dessa tar del av elevernas arbeten och granskar hur de har bearbetat sina källor. Det 
undersökta materialet tyder enligt Folkesson och Limberg på att lärarna har höga krav 
på hur eleverna i det färdiga arbetet ska ha bearbetat sina källor men att mycket lite 
undervisningstid läggs ner på detta. Kraven på de färdigproducerade texterna som 
både lärare och bibliotekarier poängterade är att eleverna kan redovisa sina källor och 
hur de skapar text med hjälp av dessa. Den främsta orsaken till kravet på att 
presentera de använda källorna är för att lärarna ska kunna kontrollera hur dessa har 
använts av eleverna och att de inte enbart har flyttat över den färdiga texten till sina 
egna arbeten (Alexandersson & Limberg enligt Folkesson & Limberg 2006 s.61). 
 
Fokus på värdering av källor: I Folkessons och Limbergs intervjumaterial fann de hos 
lärare och bibliotekarier två typer av fokus under denna kategori. Den första kategorin 
innebar att lära eleverna om en källa är relevant eller inte för en specifik arbetsuppgift. 
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Dock fann de att det i undervisningen förekom mycket lite resonemang om kriterier 
för att bedöma om och varför en källa är användbar för en viss uppgift. I 
intervjumaterialet nämnde några lärare att de försöker uppmana eleverna till att först 
ögna igenom sina träfflistor och det material de har funnit innan de skriver ut ett stort 
material. Denna uppmaning ansåg Folkesson och Limberg främst hade att göra med 
att inte slösa på skolans resurser eller med elevernas tid för arbetet. I enstaka exempel 
gav lärarna individuell handledning genom att försöka hjälpa eleverna att bedöma 
relevansen i träfflistor eller på webbsidor.  
 
Den andra aspekten inom kategorin fokus på värdering av källor var inriktad på det 
källkritiska perspektivet. Inom detta område var det viktigaste att eleverna lärde sig att 
skilja mellan pålitliga och opålitliga källor, att de kontrollerar vem som är avsändaren 
och om materialet är objektivt. De intervjuade lärarna såg många gånger möjligheter 
att lära ut källkritik genom att i undervisningen jämföra och visa eleverna olika typer 
av källor. Dock var detta något som genomfördes i mycket liten utsträckning. I 
materialet fann Folkesson och Limberg tre olika sätt att se på den källkritiska 
förmågan hos eleverna. Det första synsättet var källkritik som en mognadsfråga: Här 
ses källkritik som något som eleverna lär sig med tilltagande ålder. Källkritik är något 
som kommer automatiskt då eleverna mognar och det går inte att påverka dem i någon 
större utsträckning genom undervisning. Det andra synsättet var att se på källkritik 
som en personlig egenskap. Inom detta synsätt ses källkritik som något som de 
duktiga eleverna kan medan de mindre duktiga eleverna inte behärskar detta. Även 
detta synsätt liksom det föregående innebär att dessa kunskaper inte går att påverka 
med hjälp av undervisning. Den tredje synen på källkritik var att eleverna kan lära sig 
detta genom undervisning. Det här synsättet var det som var minst förekommande i 
Folkessons och Limbergs intervjumaterial. I de exempel då detta synsätt var 
dominerande gav intervjuerna exempel på undervisning som syftade till att hjälpa 
eleverna att förhålla sig källkritiskt till sitt material. Dock fanns det inom denna 
kategori fler exempel på vad lärarna och bibliotekarierna skulle kunna göra för att 
undervisa i källkritik än vad de faktiskt gjorde. I en del av intervjumaterialet framkom 
även en uppgivenhet hos lärarna då de berättade att de undervisat i källkritik men var 
tveksamma hur mycket eleverna tagit till sig av detta (Folkesson & Limberg 2006, 
s.62ff.).  
 
Folkesson och Limberg har även i sin undersökning studerat mål för undervisning i 
informationssökning. Denna del av undersökningen bygger på intervjuer med lärare 
och bibliotekarier där det uppmärksammas vad dessa tycker är viktigt att eleverna lär 
sig inom ämnet informationssökning. Den här delen av deras undersökning handlar 
om vad informanterna anser att eleverna bör lära sig om informationssökning och inte 
hur de i dagsläget går tillväga, vilket är något som även kommer att studeras i den här 
uppsatsen. De kategorier som presenteras här nedan kommer att vara till hjälp i 
uppsatsens analys. Folkesson och Limberg fann följande fem kategorier: 
 
A Att lära om biblioteket som redskap 
B Att utveckla förmåga till systematisk informationssökning 
C Att utveckla förmåga till kritiskt tänkande 
D Att lära för livet 
E Att lära sig använda tiden effektivt 
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Att lära om biblioteket som redskap: I uppfattningen där målet med undervisningen 
var att lära ut biblioteket som ett redskap handlar det främst om att lära eleverna hitta i 
biblioteket eller att få dem att utveckla en positiv attityd till bibliotek. I 
intervjumaterialet visade det sig detta främst genom undervisning i att lära eleverna 
hitta i det egna skolbiblioteket eller att lära eleverna att biblioteket är ett användbart 
redskap.  
 
Att utveckla förmåga till systematisk informationssökning: Ytterligare ett mål med 
användarundervisningen som Folkesson och Limberg fann var att fokusera på den 
systematiska informationssökningen, vilket är mycket brett och i intervjumaterialet 
handlade det både om att lära eleverna att stava rätt och att formulera sökfrågor.  
 
Att utveckla förmåga till kritiskt tänkande: I en del av intervjumaterialet visade sig 
målet med användarundervisningen vara att lära eleverna att utveckla sin förmåga till 
kritiskt tänkande. Fokus inom detta mål var främst att eleverna skulle lära sig att 
grunda sina åsikter med faktaunderlag.  
 
Att lära för livet: Ett annat mål med undervisningen var att lära för livet, där det i 
intervjumaterialet fanns en önskan att skapa betydelsefulla uppgifter för eleverna och 
att inte enbart lära för stunden.  
 
Att lära sig använda tiden effektivt: Fokus på effektiv tidsanvändning var även det ett 
av målen som fanns hos de intervjuade. Många gånger upplevde de intervjuade att 
eleverna inte använde tiden effektivt och att bearbetningen av det återfunna materialet 
fick tillräckligt med tid utan att sökningar efter ytterligare material prioriterades av 
eleverna (Folkesson & Limberg 2004 s.75).  
 
Folkesson och Limberg anser att det intervjuresultat de har tagit del av tyder på en 
konflikt mellan skolans traditionella roll att förmedla färdiga kunskaper och det nyare 
mer undersökande problembaserande lärandet. Konflikten handlar om huruvida det 
finns ett rätt svar eller om undervisningen istället ska präglas av en osäkerhet och ett 
letande, värderande och granskande av kunskap.  
 
Sammanfattningsvis framkom att användarundervisningen hade stort fokus på källor. 
Andra aspekter så som källkritik, analys och sammanställning av källor 
uppmärksammas som betydelsefulla men tas mycket sällan med i undervisningen. 
Dessa resonemang tas främst upp då pedagogerna berättar om bristerna i elevernas 
självständiga arbeten (Folkesson & Limberg 2006 s.69f.).  
 
Folkesson och Limbergs resultat kommer att användas i kapitel 6, där uppsatsens 
analys och diskussion presenteras. Där kommer uppsatsens resultat att kopplas till det 
här resultatet för att uppmärksamma om bibliotekarier med en mer akademisk 
utbildning har ett annat tillvägagångssätt och en annan målsättning med sin 
undervisning än bibliotekarierna i den tidigare studien.  
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2.2 Bruces modell 
 
I studien The Seven Faces of Information Literacy studerar Christine Bruce, professor 
vid Queensland University of Technology, högskolebibliotekariers och 
högskolelärares uppfattningar om informationskompetens. Begreppet 
informationskompetens är ofta centralt inom ämnesområdet användarundervisning, då 
undervisningen ofta syftar till att eleverna ska bli informationskompetenta. Bruce 
menar att begreppet informationskompetens är ett flerdimensionellt och 
mångfacetterat begrepp då det kan innebära flera olika sorters färdigheter och 
kunskaper. Bruce har under sin forskning av ämnesområdet funnit att begreppet har 
tolkats på många olika sätt sedan tidigt 1970-tal (Bruce 1997 s 26). Under studien av 
högskolebibliotekariers uppfattningar av begreppet informationskompetens fann 
Bruce sju olika kategorier som denna grupp kan uppfatta detta. Dessa var:  
 
1. använda IT för att söka och förmedla information 
2. finna informationskällor 
3. genomföra informationssökningsprocesser 
4. kontrollera information 
5. skapa en egen kunskapsbas på ett nytt intresseområde 
6. arbeta med kunskap och personliga perspektiv för att utveckla ny kunskap 
7. använda information klokt för andras bästa 
(Bruce 1997, s. 110, översättning Folkesson och Limberg 2006). 
 
Dessa kategorier är hierarkiskt ordnade och relaterar till varandra. De första 
kategorierna är enklare medan kategorierna längre ner på Bruces lista är mer 
komplexa och har ett större innehåll på flera nivåer. I de första fyra kategorierna ses 
information som något objektivt som informationssökaren hämtar. I kategori fem 
däremot är informationssökaren medskapare till informationen då denna ses som 
subjektiv och konstrueras av individen. I de två slutliga kategorierna uppfattas 
information som en relation mellan informationssökaren och omvärlden (Bruce 1997 
s.115). 
 
Det är även intressant att koppla dessa kategorier till min egen studie då 
användarundervisningen ofta syftar till att eleverna i någon mening ska bli 
informationskompetenta. Även Bruces resultat kommer att användas i uppsatsens 
analys och diskussion när bibliotekariernas mål och syfte med sin undervisning 
behandlas.  
 

2.3 Bibliotekarier och användarundervisning 
 
Enligt Folkesson och Limberg har flera forskare bland andra Bruce (1997), Hjørland 
 (1997), Limberg (1998) och Sundin (2005) diskuterat risken med att 
användarundervisningen i informationssökningen fokuserar alltför mycket på 
specifika tekniska redskap, vilket kan leda till att informationssökningen enbart ses 
som en teknisk process och att eleverna inte förstår informationssökningens 
komplexitet.  
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I artikeln Teaching information seeking: relating information literacy education to 
theories of information behaviour har Limberg tillsammans med Olof Sundin, 
universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet, 
använt sig av resultatet från Folkesson och Limbergs forskningsprojekt Undervisning 
i informationssökning Slutrapport från projektet informationssökning , didaktik och 
lärande (IDOL). Limberg och Sundin menar att det finns ett glapp mellan vad som 
undervisas i vid användarundervisningar och vilka kriterier som bedöms i elevernas 
skolarbeten. I IDOL- projektet, där lärare och skolbibliotekarier intervjuades, 
framkom det att användarundervisningen fokuserade på källor och sökordning medan 
det som bedömdes i elevernas arbeten var att eleverna hade funnit rätt fakta och att de 
kunde analysera informationen. Ett närmare samarbete mellan undervisning i 
informationssökning och skolans övriga arbete menar Limberg och Sundin skulle 
förbättra elevernas inlärning. Vidare menar de att om skolbibliotekarierna i större 
utsträckning tog del av den aktuella forskningen inom ämnesområdet, skulle deras 
förståelse för hur elever lär sig söka information bli bättre och undervisningen skulle 
på det sättet kunna bli mer tillgänglig för eleverna (Limberg & Sundin 2006 s.6ff.). 
Eftersom bibliotekarieutbildningen sedan 1993 har utvecklats till att uppmuntra 
studenterna att i större utsträckning ta del av den senaste forskningen inom 
ämnesområdet kan vi genom Limbergs och Sundins slutsatser anta att bibliotekarier 
utbildade efter 1993 bör ha en större förståelse för hur eleverna lär sig 
informationssökning, vilket i sin tur även borde bidra till att dessa kan göra 
användarundervisningen mer tillgänglig för eleverna.  
 
I studien Information seeking for learning: a study of librarians’ perceptions of 
learning in school libraries har Carol Kuhlthau, professor vid School of 
Communication, information and Library Studies vid Rutgers University, tillsammans 
Mary Jane McNally, biblioteks- och mediespecialist vid Ridge High School, New 
Jersey, studerat vad skolbibliotekarier upplevde att eleverna behövde lära sig 
angående informationssökning. Att studera vilka kunskaper bibliotekarierna anser att 
eleverna behöver för att bli informationskompetenta påverkar antagligen också vad 
dessa undervisar eleverna i, vilket är liknande frågor som den här uppsatsen har för 
avsikt att studera.  
 
Skolorna som studerades var mellanstadieskolor och de var alla involverade i 
projektet The National Library Power Program (LP), som innebar att de medverkande 
skolorna fick finansiellt stöd under tre års tid. Dessa pengar skulle användas till att 
renovera biblioteket, införskaffa nytt material samt att utveckla och stödja samarbetet 
mellan bibliotekarier och lärare och lära dem hur de på bästa sätt kunde använda det 
nya biblioteket. Skolornas ansvar i projektet var att förse biblioteket med minst en 
heltidsanställd bibliotekarie och ansvara för att eleverna hade tillgång till biblioteket 
under hela sin skoldag. Efter det första året antydde flertalet av de medverkande 
bibliotekarierna att elevernas attityd till biblioteket var en viktig del i deras 
användande av detta och att denna under året hade förbättrats. Efter det andra året 
däremot poängterade bibliotekarierna istället vikten av att eleverna kunde förbättra sitt 
sökande efter information för att det tredje året framhålla informationsanvändandet 
för en tillfredsställande inlärning. Kuhlthau och McNally menar att de här 
förändringarna kan tyda på att över tid blir användandet av informationen mer 
betydelsefull än tillgången till information och uppsökandet av denna. De menar att 
studien även kan tyda på att bibliotekariers uppfattningar av lärande påverkar 
elevernas möjligheter till inlärning (Kuhlthau & McNally 2001, s167ff.).  
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Flera magisteruppsatser har undersökt ämnet användarundervisning med fokus på 
bibliotekarier. Bland annat har Åsa Andersson och Anna Carlsson i sin 
magisteruppsats Användarundervisning på högskolebibliotek: en observationsstudie 
fokuserat på bibliotekariernas sätt att utföra användarundervisning, vilket de har 
studerat med hjälp av observationer. Andersson och Carlsson skriver bland annat i sin 
uppsats att det i deras observerade användarundervisningar fokuseras mycket på de 
tekniska hjälpmedlen och hur information kan tillgängliggöras, till skillnad från det 
kritiska analyserandet av informationen och de källkritiska aspekterna. Dock uteslöts 
inte dessa delar helt men var inte lika prioriterade. Anledningen till resultatet tror de 
kan ha att göra med att det är relativt lätt att lära ut hur det går att komma åt 
information i jämförelse med hur det kritiska analyserandet och värderandet av 
information lärs ut. Andersson och Carlsson nämner även tidsaspekten som de anser 
vara en trolig orsak till detta. Att handleda studenterna och hjälpa dem att värdera och 
kritiskt granska sina källor är en process och ett arbete som kräver mer tid av 
bibliotekarien, till skillnad från en genomgång i helklass om informationssökning som 
ska vara användbar för eleverna vid alla tillfällen. Vidare skriver Andersson och 
Carlsson att ett arbetssätt där bibliotekarien följer eleven länge i dess arbetsprocess 
kan på grund av tidsmässiga skäl vara svårt att genomföra rent praktiskt då 
bibliotekarierna har stora grupper att undervisa (Andersson & Carlsson 2004, s.65). 
 
Då Andersson och Carlsson med hjälp av observationsstudier har studerat hur 
bibliotekarier faktiskt går tillväga och inte hur de själva upplever undervisningen 
kommer deras resultat att komplettera och kunna jämföras med min studie. Upplever 
även gymnasiebibliotekarier utbildade efter 1993 att de undervisar på det här sättet? 
Vad anser de vara syftet med undervisningen och vad har de för tankar om att 
vidareutveckla denna?  
 
I magisteruppsatsen Bibliotekariers pedagogiska roll: Om konsten att lära andra att 
söka och använda information har Catharina Haqvinsson och Camilla Kristersson 
undersökt en grupp bibliotekariers uppfattningar av hur de aktivt medverkar till att 
stimulera ett lärande. De medverkande bibliotekarierna arbetar på olika typer av 
bibliotek, men antas ha ett särskilt stort pedagogiskt intresse då de är utvalda att 
medverka i Haqvinssons och Kristerssons studie för att de utöver sitt arbete som 
bibliotekarier har antagits till en högskolekurs i pedagogik för bibliotekarier 
(Haqvinsson & Kristersson 2003 s 33f.). Flera av de intervjuade bibliotekarierna var 
verksamma på olika typer av skolbibliotek och menade att de i stor utsträckning 
utförde ett pedagogiskt arbete men att de trots detta inte uppfattades som pedagoger 
av lärare och skolledning. Det de upplevde att de saknade i sitt pedagogiska arbete var 
bland annat teorier och strategier, lärares erfarenheter och kunskaper samt ett bra 
samarbete mellan lärare och bibliotekarier. I Haqvinsson och Kristerssons resultat 
framkom det också att flera av de medverkande bibliotekarierna upplevde olika brister 
i sin undervisning, bland annat påpekade de bristen på tid, brist på akademiska poäng 
i ämnet pedagogik samt även ett erkännande om pedagogisk kompetens från främst 
lärarkåren. 
 
Haqvinsson och Kristersson fann i sin studie att de medverkande bibliotekarierna som 
genomför användarundervisningar ofta planerar och genomför dessa på ett sätt som 
inte stämmer överens med deras uppfattning av hur de tror att användare lär sig att 
söka och använda information. Utifrån dessa uppgifter resonerar Haqvinsson och 
Kristersson om huruvida detta beror på att bibliotekarierna inte har en genomtänkt syn 



14 

på kunskap och användarundervisning eller om orsaken är att bibliotekets 
användarundervisning präglas av ett föråldrat tankesätt, men också arbetskamrater och 
arbetsledning som inte uppmuntrar bibliotekarierna till att förändra det pedagogiska 
arbetssättet. Dessa resultat är intressanta att jämföra med den här uppsatsens resultat. 
Genom att jämföra dessa kan vi se om bibliotekarier utbildade efter högskolereformen 
1993, med en mera akademiskt inriktning, har ett nyare förhållningssätt till 
undervisning och informationssökning.  
 
Studiens resultat visade även på att flera av informanterna hade uppfattningen att 
begreppet informationskompetens hade olika definitioner beroende på om det handlar 
om en bibliotekarie eller en elev. En informationskompetent bibliotekarie menade 
informanterna skulle bättre än användaren kunna känna till olika källor och 
effektivare kunna finna dessa, medan en informationskompetent elev däremot skulle 
kunna analysera och presentera informationen (Haqvinsson & Kristersson 2003, 
s.63ff.). 
 
Begreppet informationskompetens är något som Kristina Passad har undersökt i sin 
magisteruppsats med titeln: Informationskompetensen i användarundervisningen. Hon 
har använt sig av Bruces kategorier för att med hjälp av observationsstudier och 
enkäter undersöka hur begreppet informationskompetens visar sig vid 
användarundervisning på ett högskolebibliotek. 
 
Resultatet i undersökningen visar att de kategorier som är vanligast förekommande är 
kategori 2 som innebär att informationskompetens betonar kunskap om 
informationskällorna och kategori 3 som innebär förmågan att fullfölja en 
informationssökningsprocess. Passad menar i sin uppsats att resultatet inte var 
överraskande och att det finns ett behov av fortbildning för både lärare och 
bibliotekarier som undervisar i informationskompetens (Passad 2003 s.63, s.62f.).  
 
Passads studie är intressant att jämföra med den här uppsatsens resultat och för att 
kunna belysa forskningsfrågan. Hur bibliotekarierna upplever begreppet 
informationskompetens och hur de använder sig av detta påverkar elevernas 
kunskaper. Vad bibliotekarierna anser vara viktiga kunskaper för eleverna är även vad 
denna uppsats syftar till att undersöka.   
 

2.4 Studenter och informationssökning 
 
Här följer ett avsnitt om studenters relation till informationssökning. Trots att detta 
inte är uppsatsens huvudsyfte ger avsnittet en introduktion till den användargrupp som 
ska studeras. Hur studenterna själva ser på informationssökningen är en viktig 
bakgrundskunskap för att en helhet ska skapas i studien och för att man senare i 
uppsatsen ska förstå bibliotekariernas förhållningssätt till eleverna och deras 
informationssökning.  
 
Studenters relation till informationssökning är ett område som har studerats utifrån 
många olika infallsvinklar. Bland annat finns ett flertal teorier om hur studenter söker 
information, hur de upplever sin informationssökning och vilka svårigheter som finns 
med detta, en av dessa är Kuhlthaus avhandling Seeking meaning: a process approach 
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to library and information services. I avhandlingen har Kuhlthau utvecklat sina 
tidigare teorier om användarundervisning och informationssökning då hon har 
studerat gymnasieelevers informationssökning. Kuhlthau påpekar att det är viktigt att 
eleverna blir medvetna om sin egen lärandeprocess, och att de genom denna 
medvetenhet ska bli förberedda på de olika faser som ofta förekommer i läro- och 
sökprocessen. Utifrån de genomförda studierna skapar Kuhlthau sin teori om 
osäkerhetsprincipen, bland annat anser hon att det är en brist i förståelsen eller en 
kunskapslucka som sätter igång informationssökningsprocessen (1993 s.108ff.). 
Genom att undervisa i informationssökning som en process istället för att enbart 
fokusera på källorienterad informationssökning ska användaren bli förberedd på den 
osäkerhet som ofta kan förekomma under processen. Hon menar att den 
källorienterade användarundervisningen ofta kan bli problematisk då dessa kunskaper 
endast gäller i en specifik situation och i ett specifikt bibliotek och därför kan bli svåra 
att överföra till andra informationssökningssituationer. Genom att användaren är 
medveten om att denna osäkerhet ofta förekommer i informationssökningen kan 
denne vara förberedd, vilket i sin tur leder till att obehaget förhoppningsvis minskar 
(Kuhlthau 1993 s.167f.). 
 
I den första fasen i Kuhlthaus osäkerhetsprincip känner eleverna ofta en stor osäkerhet 
då det är nu de blir introducerade till uppgiften. Osäkerheten håller ofta i sig tills 
eleverna kommer in i den andra fasen och ämnesområden har valts. I den andra fasen 
känner eleverna ofta optimism och förväntan inför uppgiften som nu har börjat 
framträda tydligare. I den tredje fasen upplever eleverna ofta återigen osäkerhet. De 
har nu börjat fördjupa sig i ämnet och känner sig lätt förvirrande. En anledning till 
detta kan vara att de har funnit motsägelser i det funna materialet. Den fjärde fasen 
innebär en vändpunkt. Nu är eleven så pass inläst på ämnet att ett fokus börjar 
framträda. Eleven känner sig nu säkrare på sin uppgift och den tidigare osäkerheten 
förändras till förståelse. I den näst sista och femte fasen samlar eleverna information 
till sitt ämne, nu med självförtroende då eleverna är mer klara med sin uppgift och sitt 
fokus än i den tredje fasen. Den sista fasen är avslutningen på arbetet, som avslutas av 
olika anledningar. Här känner eleven ofta lättnad. Kuhlthaus påpekar att de olika 
faserna inte behöver följa varandra som en linje utan kan komma i varierad ordning 
och eleven kan vara tvungen att gå tillbaka och återigen passera fasens tidigare steg 
(Kuhlthau 1993 s 35ff.).  
 
Även Mandy Lupton (2004), universitetslektor vid Queensland University of 
Technology har studerat studenters syn på informationssökning. Lupton har till 
skillnad från Kuhlthau fokuserat på högskolestudenters sätt att bli 
informationskompetenta under arbetet med en uppsats. I avhandlingen fann hon att 
studenterna uppfattade informationskompetens som en del av själva studieuppgiften. 
Lupton undersökte begreppet informationssökning i nära anslutning till dess kontext, 
vilket i det här fallet var studenternas uppsatser. Hon menar att huvudpoängen med 
studien var att visa på kopplingen mellan informationssökning och lärande, och att 
dessa begrepp inte kan separeras från varandra, varför hon menar att det inte är 
möjligt att isolera begreppet informationskompetens från lärandets innehåll, villkor 
och sammanhang. I studien fann Lupton tre kategorier som beskrev hur studenterna 
upplevde informationssökning:  
 
Att söka faktaunderlag: Exempel på detta var att ta fram statistik och att urskilja 
åsikter och idéer. 
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Att utveckla resonemang: Denna kategori handlade om att läsa in sig på ämnet och att 
utveckla resonemang och se sammanhang.  
 
Lärande som ett socialt ansvar: Inom denna kategori ses informationssökning som ett 
sätt att ta ansvar i samhället och att påverka sociala och politiska förändringar (Lupton 
2004, s.53, översättning Folkesson och Limberg 2006). 
 
Även Limberg har studerat elevers syn på informationssökning. Hon har i sin 
avhandling Informationssökning och lärande undersökt samspelet mellan 
informationssökning och elevernas lärande, vilket hon granskade genom att studera på 
vilket sätt gymnasieeleverna såg på sin informationssökning. Slutligen fann Limberg i 
sitt material tre kategorier. Dessa var:  
 
A Informationssökning som faktasökning 
B Informationssökning som att väga källor mot varandra för att kunna ta ställning i en 
kontroversiell fråga 
C Informationssökning som att granska och analysera för att förstå en kontroversiell 
fråga  
 
Studien visade att elevernas studieresultat påverkades av vilken syn de hade på 
informationssökning. De elever som tillhörde kategori C och såg informationssökning 
som ett sätt att granska och analysera för att förstå en kontroversiell fråga var också de 
med bäst studieresultat. Eleverna som såg informationssökning som enbart 
faktasökning var de elever som hade sämst studieresultat (Limberg 1998 kap.6). 
 
Då studien har visat att elevernas syn på informationssökning har en nära relation till 
elevernas studieresultat är det av stor vikt att bibliotekarierna är medvetna om detta. 
Bibliotekarierna är de som tillsammans med lärarna kan påverka elevernas synsätt och 
deras informationssökningsprocess och på det sättet även förbättra deras 
studieresultat. Senare i uppsatsens analys kommer detta att diskuteras tillsammans 
med mitt eget resultat. Vilken syn på informationssökning lär studiens medverkande 
bibliotekarier ut till eleverna? 
 
Även Lisa Andersson och Anna Lövgren har studerat hur gymnasieelever söker efter 
information i sin magisteruppsats: Det är dit man går om man ska söka information. 
Skolbibliotekets roll i gymnasieelevers informationssökning. Deras resultat visade att 
eleverna i undersökningen i första hand sökte information på Internet medan övriga 
källor som bland annat böcker och databaser kom i andra hand. En anledning till detta 
menar Andersson och Lövgren kan vara att eleverna tycker att det är viktigt att 
informationssökningen går snabbt och enkelt och att den information de använder är 
aktuell. Resultatet visade även att få av studiens elever var medvetna om vad en 
skolbibliotekarie har för uppgifter. Flertalet av informanterna menade att 
bibliotekarier var de som kunde plocka fram böcker men de var inte medvetna om att 
de kunde hjälpa till med informationssökning på Internet, eller ansåg inte att detta var 
bibliotekariens jobb. Eleverna sökte istället information på egen hand på Internet och 
frågade enbart bibliotekarien om de behövde hjälp i sin informationssökning som 
behandlade de tryckta källorna (Andersson & Lövgren 2006 s.77f.). 
 



17 

Elevernas syn på informationssökning och deras tillvägagångssätt samt synen på 
bibliotekarier kan jämföras med den här uppsatsens resultat. Hur förhåller sig 
bibliotekarierna i min uppsats till studenternas informationssökning?  
 

2.5 Informationsstrategier och yrkesidentiteter 
 
Då jag i min studie har valt att enbart studera gymnasiebibliotekarier utbildade efter 
högskolereformen 1993, har jag valt att även presentera Sundins studie om 
sjuksköterskor och informationssökning. Studien kan jämföras med den aktuella 
uppsatsen då Sundin har undersökt en yrkesgrupp under förändring och deras syn på 
information. Då resultatet i Sundins studie kopplas till sjuksköterskeutbildningens mer 
akademiska inriktning är detta relevant att jämföra med den här uppsatsens resultat då 
även denna har granskat en yrkesgrupp i förändring. I detta kapitel följer en kort 
presentation av Sundins studie och det resultat som han har presenterat i avhandlingen 
Informationsstrategier och yrkesidentiteter – en studie av sjuksköterskors relation till 
fackinformation vid arbetsplatsen. Studien kommer senare att användas i uppsatsens 
analys och kopplas till bibliotekarieutbildningen.  
 
Syftet med Sundins studie var att skapa en förståelse för sjuksköterskornas relation till 
fackinformation och den sociala roll som denna har i deras yrkesliv. I avhandlingen 
studeras även hur sjuksköterskeutbildningens mera akademiska inriktning har 
påverkar yrkesidentiteten. För att undersöka detta intervjuades 20 sjuksköterskor som 
utöver sin vanliga tjänst även fungerade som avdelningslärare och var särskilt 
ansvariga för utvecklingsfrågor. Dessa var utvalda för att de var väl insatta i 
informationsfrågor och arbetade för att utveckla dessa. Sjuksköterskorna intervjuades 
vid tre tillfällen och materialet kompletterades även med en analys av 
sjuksköterskornas kunskapsområde samt fältstudier vid de aktuella arbetsplatserna 
(Sundin 2003 s.16f.). 
 
Sundin anser att de tidigare studier som visat att sjuksköterskor söker information i 
begränsad utsträckning inte ger en rättvis bild av yrkesgruppen. Den tidigare 
forskningen har visat att sjuksköterskor istället för professionell information förlitar 
sig i större utsträckning till muntliga källor. Dock menar Sundin att dessa studier inte 
tar tillräckligt stor hänsyn till informationens sociala roll. I avhandlingen diskuterar 
Sundin begreppen informationssökning och informationsanvändning där han menar 
att dessa inte enbart är till för att kunna lösa ett problem utan att de även kan användas 
som symboliska funktioner, vilket kan fungera för att upprätthålla maktrelationer och 
yrkesidentiteter (Sundin 2003 s.14f.). 
 
Sundin har i sin studie använt sig av en sociokulturell teori. Han menar att ett centralt 
tema inom teorin är att den kollektiva kunskapsutvecklingen utgör grunden för 
individers lärande. Yrkesidentiteten menar Sundin skapas när en grupp identifierar sig 
själva och hur andra grupper identifierar dem. De sociala konstruktionerna hjälper 
gruppen att skapa en identitet tillsammans med olika redskap, som bland annat kan 
vara språket, teorier, begrepp och värderingar, databaser och biblioteket. Genom 
användandet av dessa i problemlösning skapas och förstärks en yrkesidentitet (Sundin 
2003 s.38ff.). 
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Efter de 20 genomförda intervjuerna väljer Sundin att gruppera sjuksköterskornas 
relation till fackinformation enligt tre grupper, som han kallar kliniker, akademiker 
och resenärer. Sundin menar att det mellan dessa yrkesidentiteter finns en mängd 
skillnader. I den kliniska gruppen prioriteras det kliniska arbetet och 
sjuksköterskornas traditionella arbete. Sjuksköterskorna i denna grupp ägnar sig i liten 
utsträckning åt informationssökning. Den information de behöver får de främst från 
läkare och övriga representanter inom det medicinska området.  
 
Akademikerna däremot har utvecklat ett eget yrkesområde och en egen profession i 
omvårdnadsämnet. De ser inte sig själva som en grupp som får information från de 
mer akademiskt utbildade lärarna. Gruppen akademiker menar att de har ett eget 
ämnesområde i omvårdnaden som skiljer sig åt från det medicinska området. 
Informationssökningen blir viktig inom det egna ämnesområdet då det inte finns 
någon över dem i hierarkin som kan ge dem kunskap till skillnad från klinikerna som 
menar att deras främsta informationskanal är läkarna.  
 
Resenärerna däremot är de som befinner sig inom båda dessa grupper och beroende av 
situation och arbetsgrupp växlar plats. Dock hävdar Sundin att inget av dessa steg är 
statiska och att intervjupersonerna inte enbart håller sig till ett av dessa. Grupperna är 
flytande men det går i sjuksköterskornas utsagor att se tendenser åt vilken grupp de 
tillhör.  
 
Sundin menar att denna syn på yrkesidentiteten utvecklades då utbildningen 
akademiserades 1977. Denna blev nu en högskoleutbildning och förväntades ha ett 
eget kunskapsområde (Sundin 2003 s.229f.). Utbildningens utformning tillsammans 
med den fortsatta utvecklingen under 1980- och 1990-talen ligger till grund för 
sjuksköterskornas utvecklade arbetssätt. Då gruppen med de så kallade akademikerna 
har ett närmare förhållande till det egna områdets fackinformation och tar del av 
forskningen menar Sundin att de på detta sätt stärker den egna yrkesidentiteten och 
skapar en egen sfär där egna värderingar och normer utbyts. Sundin kommenterar 
även att en anledning till att den nyare typen av sjuksköterskor söker information i 
större utsträckning är att denna inte längre ser sig själv som hierarkiskt underordnad 
läkaren. Istället har den nyare akademiska sjuksköterskan ett eget ämnesområde och 
måste på egen hand få fram nödvändig information. Den akademiska sjuksköterskan 
ser omvårdnaden som ett kunskapsområde som förväntas komplettera läkarnas 
medicinska, istället för att som den kliniska sjuksköterskan se deras kunskap som 
underordnad läkarnas (Sundin 2003 s.34ff.).  
 
Den utveckling som Sundin beskriver av sjuksköterskeutbildningen och dess 
konsekvenser för yrket kommer jag att använda i min analys, då 
bibliotekarieutbildningen liksom sjuksköterskeutbildningen genomgått en liknande 
utveckling under 1977- och 1993-års högskolereform. Har bibliotekarieyrket 
utvecklats på ett liknande sätt och hur kan dessa förändringar i så fall ha påverkat den 
här studiens bibliotekarier i deras användarundervisning? 
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3. Ämneskontext 
 
Eftersom uppsatsen enbart kommer att studera bibliotekarier utbildade efter 
högskolereformen 1993 kommer här en kortare introduktion till vad reformen 1993 
innebar. Den stora förändringen som genomfördes var att utbildningen blev mer 
akademisk från att tidigare ha varit en mer praktisk utbildning, en utveckling som kan 
påverka hur bibliotekarier arbetar och hur de undervisar i informationssökning.  
 

3.1 Bibliotekarieutbildningen 
 
Den senaste stora förändringen inom bibliotekarieutbildningen skedde i och med 1993 
års högskolereform, som var den största inom högskolan sedan 1977. Dessförinnan 
var bibliotekarieutbildningen en tvåårig yrkesutbildning, vars innehåll var främst 
praktiskt, med undervisning bland annat i mediekunskap, litteraturkunskap och 
beståndskunskap. Utbildningen innehöll även en tio veckor lång praktik. Reformen 
1977 förändrade utbildningen till att bli en påbyggnadsutbildning där inträdeskravet 
var 80 högskolepoäng. Utbildningen utvecklades från att ha varit främst en praktisk 
utbildning till att bli mer akademisk under högskolesektorn, dock påverkade inte 
reformen utbildningens innehåll i någon större utsträckning. Utbildningen hade 
fortfarande praktik och de utbildningsområden som studerades var desamma, dock 
tillkom några nya ämnen som bland annat kundpsykologi och 
kommunikationsprocesser (Ducander 1999 s.24ff.). 
 
Högskolereformen 1993 innebar att utbildningarna generaliserades och allmänna 
nationella mål utformades, något som varje universitet och högskola måste följa. 
Dock kom dessa mål att främst beröra antalet utbildningsplatser och var i landet de 
olika utbildningarna skulle placeras (Seldén & Sjölin 2003 s.43). 
Bibliotekarieutbildningen genomgick stora förändringar i och med 1993 års reform. 
Den hade tidigare fått motta kritik från bland annat Universitets- och högskoleämbetet 
(UHÄ) som menade att de studerande måste få bättre kunskaper om bibliotekarieyrket 
och dess problemorienterade delar men också en klarare uppfattning om biblioteket 
och dess funktioner. Vidare presenterades i UHÄ:s rapport att undervisningsnivån 
behövde höjas och bli mer högskolemässigt inriktad. Rapporten påverkade 
utbildningen som i samband med reformen utvecklades från att ha varit mer av en 
yrkesutbildning till att bli en akademisk utbildning som examinerade studenterna med 
en magisterexamen. Ämnet biblioteks- och informationsvetenskap blev i samband 
med detta ett eget teoretiskt ämne med forskning inom ämnesområdet. Det tidigare 
specialarbetet på 5 poäng som var avsett att göra utredningar i yrkeslivet utvecklades 
till en kandidat- eller alternativt en magisteruppsats om 10 respektive 20 poäng. 
Kandidat- och magisteruppsatserna innebär till skillnad från de tidigare 
specialarbetena en förberedelse för högre studier och forskning. Andra förändringar i 
utbildningen var att den tidigare praktiken försvann. Utbildningen fick även ett 
förändrat innehåll då de tidigare inslagen som kunskapsorganisation och 
informationsåtervinning delvis fick lämna plats åt nya inslag i utbildningen som bland 
annat människors förhållande till biblioteken och dess tjänster (Ducander 1997 
s.35ff.). 
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Dessa förändringar på utbildningen kan ha påverkat de verksamma bibliotekariernas 
arbetssätt. Utbildningens mer akademiska inriktning bör ha gjort studenterna mer 
intresserade av den senaste forskningen inom ämnesområdet. Detta skulle i sin tur 
kunna bidra till att de senare utbildade bibliotekarierna arbetar efter en annan 
pedagogisk metod, vilket är uppsatsens syfte att undersöka.  
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4. Teoretiska utgångspunkter  
 
Eftersom uppsatsens syfte är att studera vilka pedagogiska tillvägagångssätt som kan 
utläsas hos gymnasiebibliotekarier, utbildade efter högskolereformen 1993, angående 
den egna användarundervisningen är det lämpligt att analysera resultaten med hjälp av 
studier som behandlar användarundervisningsmetoder. För att analysera uppsatsens 
resultat och för att belysa forskningsfrågan kommer Carol Kuhlthaus modell om 
användarundervisning som presenteras i artikeln An Emerging Theory of Library 
Instruction att användas, men även Olof Sundins modell som presenteras i artikeln 
Webbaserad användarundervisning – Ett forum för förhandlingar om bibliotekariers 
professionella expertis. Carol Kuhlthau är som tidigare nämnts professor vid School 
of Communication, Information and Library Studies vid Rutgers University, medan 
Olof Sundin som även det påpekats tidigare är verksam som universitetslektor i 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet. Sundins modell bygger 
på Kuhlthaus modell men är utvecklad med ytterligare ett steg. I sin studie 2005 
använde han sig i sin forskning av Kuhlthaus modell och fann då ett ytterligare steg i 
modellen. Kuhlthau har fokuserat sin studie på användarundervisning för 
gymnasieelever medan Sundins modell fokuserar på webbaserad 
användarundervisning på universitets- och högskolebibliotek..  
 
Både Kuhlthau och Sundin behandlar i sina studier bibliotekariernas tillvägagångssätt 
i användarundervisningar vilket gör dem till lämpliga verktyg för den här uppsatsen. 
Trots att Kuhlthaus användarundervisningsmodell är relativt gammal är den 
fortfarande aktuell, vilket vi kan se då den ständigt är central i forskningsrapporter. 
Kuhlthau har senare i sin forskning utvecklat sin modell i bland annat i studien 
Seeking meaning: A process approach to library and information services där 
användarundervisningsstudien ligger till grund för hennes osäkerhetsprincip, som 
behandlar studenters upplevelser av informationssökning, vilken presenterades i 
föregående kapitel. Dock har Kuhltahus senare forskning ett större fokus på eleverna 
och inte på bibliotekarierna som den här uppsatsen syftar till att studera. Även det 
faktum att Sundin har använt sig av Kuhlthaus modeller från 1987 då han utvecklade 
den 2005 visar att modellerna fortfarande är högst aktuella. Sundins modeller 
kompletterar Kuhlthaus teori med ytterligare ett steg. Trots studiens fokus på främst 
webbaserad användarundervisning kan den ändå appliceras på all form av 
undervisning i informationssökning.  
 
I kapitlet kommer först en genomgång av Kuhlthaus tre modeller följt av Sundins 
utveckling av dessa där hans fyra modeller presenteras. Slutligen avslutas kapitlet 
med en genomgång av hur dessa teorier kommer att användas för att analysera den här 
uppsatsens resultat.  
 

4.1 Kuhlthaus modell 
 
Carol Kuhlthau har i sin studie An Emerging Theory of Library Instruction funnit tre 
dominerande modeller för undervisning i informationssökning: Source approch, 
Pathfinder approch och Process approach. De olika modellerna kan ses som en 
historisk utveckling inom biblioteksundervisning.  
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4.1.1 Source approch  
 
Denna modell fokuserar på att lära studenterna att använda ett specifikt bibliotek och 
dess informationsresurser. Inom denna modell undervisas eleverna i att använda den 
mest passande resursen till den information de söker. Stort fokus ligger på att eleverna 
lär sig hantera de olika redskap de kan behöva använda i sin informationssökning. 
Nackdelar med denna modell är att den inte är anpassad till andra bibliotek och andra 
informationssökningssituationer då redskapen lärs ut isolerat från sitt sammanhang 
och den situation som eleverna befinner sig i. Kuhlthau menar även att en nackdel 
med denna modell är att den är alltför inriktad på att finna de rätta källorna istället för 
att lära sig värdera olika källor eller förstå källornas relationer till varandra för att 
kunna lösa ett problem. Modellen blev på ett tidigt stadium vanlig inom skolbibliotek 
och var då Kuhlthau genomförde sin studie en modell som många bibliotek använder 
sig av i sin användarundervisning.  
 

4.1.2 Pathfinder approch 
 
Till skillnad från Source approach fokuserar istället denna modell på att lära ut en 
specifik sökstrategi. Biblioteket ses som ett system och det finns en speciell sökväg 
som eleverna bör lära sig att följa. För att kunna söka information måste eleverna först 
förstå bibliotekets system och dess uppbyggnad. Inom denna modell presenteras 
eleverna för en sökväg som de alltid bör följa. Studenterna får lära sig att först finna 
bakgrundsinformation om sitt ämne i exempelvis encyklopedier och hur de bör 
använda dessa, för att slutligen presenteras för mer specifik information. Modellen 
hjälper eleverna att förstå relationer olika källor emellan och på vilket sätt de bör 
användas. Nackdelar med denna modell är i likhet med Source approch att eleverna 
får svårt att överföra sina kunskaper till andra informationssökningssituationer än de 
redan inlärda. Enligt Kuhlthau finns samma problem även inom denna modell som i 
modellen Source approach, detta då eleverna tränas i att hitta ett rätt svar istället för 
att värdera källor och lösa problem.  
 

4.1.3 Process approach  
 
Process aproach däremot fokuserar på att lära ut informationssökning som en process 
som går ut på problemlösning och lärande. Viktiga aspekter i undervisningen blir att 
använda, tolka och finna mening i informationen, samtidigt som eleverna ska lära sig 
att bli medvetna om sitt informationsbehov. Undervisningen är tänkt att vägleda 
eleverna i problemlösning istället för att lära dem att alltid gå en särskild väg i alla 
informationssökningssituationer likt Pathfinder approch. Inom denna modell börjar 
ofta informationssökningen med ett upplevt informationsbehov, som dock kan vara 
svårt att formulera då information för detta kan saknas. Beroende på personens 
förkunskaper inom ämnesområdet ser informationssökningssituationen olika ut och 
behöver anpassas utifrån denna aspekt (Kuhlthau 1987 s.23ff.). 
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4.2 Sundins modell 
 
Olof Sundin har i sin artikel Webbaserad användarundervisning – Ett forum för 
förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis utvecklat Kuhlthaus modell 
med ytterligare ett steg, det kommunikativa förhållningssättet. Sundin har undersökt 
nordiska universitets- och högskolebiblioteks webbaserade användarundervisning. 
Han presenterar i sin artikel fyra olika förhållningssätt till användarundervisningar 
som han har funnit när han studerat dessa i webbaserad form. Dock påpekar han att 
dessa sällan förekommer enskilt utan i kombination med något av de andra 
förhållningssätten (Sundin 2005 s.110). 
 
De förhållningssätt som Sundin fann i sin undersökning var följande: 
 

4.2.1 Det källorienterade förhållningssättet  
 
Detta förhållningssätt bygger på Kuhlthaus Source approach och fokuserar främst på 
informationskällor. Sundin menar att här ligger fokus på beskrivandet av primär-, 
sekundär- och teritärkällor. Inom detta förhållningssätt presenteras Internet som en 
enskild enhet och ofta då med en varnande ton. Inom det källorienterade 
förhållningssättet är det ofta vanligt att specifika källor rekommenderas inom 
särskilda ämnesområden. Även introduktioner till hur sekundärkällor som exempel 
det egna bibliotekets katalog fungerar är vanligt förekommande. Sundin menar att 
vägledning genom informationskällor och att ha en stor kunskap om dessa historiskt 
har varit viktiga kunskaper i bibliotekariearbetet. Med dagens teknik blir denna 
kompetens inte lika betydelsefull som tidigare. Användarundervisning med 
källfokuseringen behandlar sällan numera enskilda dokument utan fokus har flyttats 
till att behandla standardverk, tidskrifters status samt olika ämnesspecifika genrer och 
deras betydelse. Anledningen till att detta förhållningssätt är vanligt förekommande 
menar Sundin kan bero på att användarundervisningar ofta har en generell inriktning 
som inte är knuten till en specifik uppgift (Sundin 2005 s.147ff.) 
 

4.2.2 Det beteendeorienterade förhållningssättet 
 
Därefter presenterar Sundin det beteende orienterade förhållningssättet som bygger på 
Kuhlthaus Pathfinder approach. Inom detta förhållningssätt prioriteras hur och i vilken 
ordning informationskällorna bör användas. Ett vanligt sätt att förhålla sig till det 
beteendeorienterade förhållningssättet är enligt Sundin att först rekommendera 
eleverna att använda det egna bibliotekets resurser för att därefter granska databaser 
och bibliografiska redskap. Internet är ofta den källa som presenteras i slutet av 
undervisningen. Inom detta förhållningssätt är de praktiska kunskaperna av stor vikt. 
De tekniska aspekterna och sökverktygen prioriteras och användaren förväntas kunna 
genomföra liknande sökningar i framtiden, oberoende av ämne. Anledningen till att 
detta förhållningssätt var vanligt förekommande menar Sundin beror på användarnas 
allt större tillgång till informations- och kommunikationsteknik. Bibliotekarierna ser 
då ofta som sin uppgift att undervisa användarna i hur dessa redskap bör användas 
(Sundin 2005 s.149ff.). 
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4.2.3 Det processorienterade förhållningssättet 
 
I det processorienterade förhållningssättet som bygger på Kuhlthaus Process approach 
menar Sundin att fokus är förflyttat från informationen till användaren. Här 
presenteras informationssökningen i olika delar och ofta inleds 
användarundervisningar med ämnen som problemformulering och informationsbehov. 
Inom detta förhållningssätt betonas vikten av att användaren ska förstå sin egen 
informationssökningsprocess, vilken inte ses som en linjär process utan som en 
problemlösningsprocess där användarens tankar och känslor är viktiga. Även om det 
betonas att processen inte är linjär introduceras den ofta i kronologisk ordning, där 
problemformulering tillsammans med frågor om informationsbehov främst 
introduceras till följd av sökteknikens olika delar, källkritik och i vissa fall även 
skrivprocessen. Inom detta förhållningssätt blir bibliotekariernas kompetens att ha 
generella kunskaper om hur användare tänker och känner vid informationssökningen 
samt att göra användarna medvetna om detta genom att kunna förmedla kunskapen till 
dem (Sundin 2005 s.151f.). 
 

4.2.4 Det kommunikativt orienterade förhållningssättet  
 
Sundin har i sin studie av webbaserade användarundervisningar använt Kuhlthaus 
modeller utvecklat dem och även funnit ett kommunikativt förhållningssätt. Det 
centrala i detta är den sociala aspekten av informationssökning. Sundin menar att detta 
förhållningssätt är det minst vanligt förekommande men att det borde vara något som 
prioriterades mer under användarundervisningar. Det kommunikativa 
förhållningssättet fokuserar på den sociala process som äger rum i 
informationssökningsbeteendet. Sundin menar att informationssökning inte är en 
individuell process och att denna kan bli bättre och utvecklas genom att man 
gemensamt tar del av varandras sökbeteenden. I studien ger Sundin även förslag på att 
de webbaserade användarundervisningarna bör ha ett anslutande forum där 
användarna kan kommunicera med varandra. Inom det kommunikativa 
förhållningssättet är själva gemenskapen i centrum och inte informationen eller den 
enskildes förståelse och användande av denna. Det här förhållningssättet menar 
Sundin kommer till uttryck bland annat i diskussioner kring hur sökmotorer kan 
användas för att söka efter specifika webbsidor, där användarna kan använda sig och 
lära sig av varandras sökbeteenden och utvecklas.  
 
Sundin hänvisar i sin studie till bland annat tidigare forskning av Sundin & 
Johannisson och Talja & Tuminen & Savolainen och menar att ett fokus på det 
kommunikativa i informationssökningen är ett vanligt steg inom 
användarforskningen. Sundin menar att forskningen allt mer har fokuserat på 
betydelsen av kommunikation och hur värdet av information förhandlas fram i 
relation till dess användbarhet. Informationssökning har fått ett mer sociokulturellt 
förhållningssätt som innebär att information inte längre uppfattas som representant för 
en yttre eller inre ”verklighet”, utan där information istället handlar om normer, 
värderingar och förväntningar på informationssökning och informationsanvändning 
som deltagande i olika sociala praktiker skapar. Det kommunikativa förhållningssättet 
menar Sundin ger en större förståelse för de sociokulturella villkoren för 
informationens produktion, mediering och konsumtion. Anledningen till att detta 
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förhållningssätt knappt existerade i Sundins undersökning tror han kan ha att göra 
med att det inte går att kombinera med de traditionella undervisningsmetoderna där 
informationssökningen ser likadan ut oberoende av ämne och kontext (Sundin 2005 
s.152ff.). 
 

4.3 Uppsatsens användning av teorierna  
 
Dessa båda teorier kommer senare att användas i uppsatsens analys. Jag kommer att 
utgå från Kuhlthaus och Sundins teorier när de resultat som framkommer i uppsatsen 
ska analyseras. Resultatet och analysen kommer att utgå från fyra respektive tre olika 
teman. Dessa är utvecklade med hjälp av uppsatsens frågeställningar och teorier samt 
den intervjuguide som har legat till grund för intervjuerna och är följande: 
tillvägagångssätt, mål och syfte med undervisningen, förslag på förändring samt 
pedagogisk metod. Dessa kommer även att användas i analysen men då kommer 
tillvägagångssätt och pedagogisk metod att analyseras tillsammans, detta då de har en 
mycket stark anknytning till varandra. Teorierna kommer att användas för att kunna 
studera vilka pedagogiska tillvägagångssätt som kan utläsas hos 
gymnasiebibliotekarier, utbildade efter högskolereformen 1993, angående den egna 
användarundervisningen. De pedagogiska metoderna jag utgår ifrån i min analys är 
främst Kuhlthaus tre modeller och Sundins fyra som de har funnit är vanligt 
förekommande bland bibliotekarier. Både Kuhlthaus och Sundins modeller kommer 
att diskuteras angående bibliotekariernas förhållningssätt till dessa.  
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5. Metod 
 
I detta kapitel beskrivs den metod som har använts för att besvara uppsatsens 
frågeställningar. Först presenteras den metod som har valts och vad som kännetecknar 
denna i kombination med varför metoden är lämplig för den aktuella studien. Därefter 
följer i samma avsnitt en metoddiskussion, där alternativa metoder och vad dessa 
skulle innebära för studien diskuteras. Slutligen presenteras en beskrivning och en 
diskussion av studiens tillvägagångssätt. 
 

5.1 Metodval 
 
Den metod jag har använt för att få svar på mina frågeställningar är en kvalitativ 
metod. Då syftet med studien är att främst studera hur bibliotekarierna upplever 
användarundervisningen och hur de vill förbättra den är en kvalitativ metod 
lämpligast att använda, detta för att kunna förstå bibliotekarierna och deras 
pedagogiska tänkesätt. Valet att använda semistrukturerade intervjuer utformades för 
att bibliotekarierna själva skulle kunna styra samtalet och visa vilka delar av 
användarundervisningen de ansåg vara viktiga. Syftet med intervjustudier är enligt 
Thomsson att samtala och reflektera kring situationer för att bland annat förstå 
människors upplevelser, beteenden och attityder (2002 s.28f.). Enligt Thomsson 
tenderar intervjupersoner att fokusera mer på det som de anser vara viktigt och 
intressant. Tanken är att de semistrukturerade intervjuerna ska vara fria och mer 
efterlikna ett samtal än ett förhör, vilket gör det lättare att ställa följdfrågor än vid en 
mer kontrollerad intervju (Bryman 2002 s.300f.).  
 
Under intervjuerna användes en intervjuguide som först tar upp allmänna breda 
frågor, för att sedan diskutera smalare frågor, detta för att ge den intervjuade 
möjlighet att styra samtalet. Den intervjuguide jag har formulerat bygger på 
Kuhlthaus och Sundins användarundervisningsmodeller som jag har använt som 
teoretisk utgångspunkt (bilaga 1). 
 
Det som bör uppmärksammas vid kvalitativa intervjuer är att intervjuaren samspelar 
med den intervjuade och att mötet dem emellan påverkar resultatet. Då intervjuaren 
under processens gång får mer erfarenhet förändras dennes förförståelse och 
förväntningar vilket kan komma att påverka resultatet. Den första intervjun blir därför 
inte identisk med den femte (Thomsson 2002 s.48ff). Att vara medveten om denna 
aspekt är viktigt för intervjuresultatet, dock är det svårt att undvika att intervjuaren 
förändrar sin förförståelse. Under intervjuerna i den här studien förändrades min egen 
förförståelse, då det informanterna berättade blev mer bekant för mig. Jag kände igen 
bibliotekariernas pedagogiska metoder och de källor och arbetssätt de presenterade. 
Denna förförståelse kan ha påverkat intervjuerna så att de olika informanterna mötte 
en mer eller mindre erfaren intervjuare.  
 
Intervjudeltagaren kan även påverkas av intervjusituationen och uttala sig på ett sätt 
som den tror är önskvärt eller så som denne själv skulle vilja att situationen såg ut. 
Detta fenomen kan vara svårt att undvika. Ett problem med studiens genomförda 
intervjuer kan vara att informanterna vet att intervjuaren i det här fallet själv studerar 
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till bibliotekarie, vilket kan bidra till att de i hög grad vill svara på ett sätt som de tror 
är önskvärt och korrekt enligt ämnesområdet.  
 
Andra aspekter som måste reflekteras över under och innan intervjun är var denna 
genomförs. Det är viktigt att den sker avskilt för att förhindra störande moment och att 
den intervjuade kan lita på att det som sägs kommer att behandlas konfidentiellt och 
anonymt (Thomsson 2002 s.68f). 
 
En alternativ eller kompletterande metod till de kvalitativa intervjuerna skulle kunna 
vara att intervjua bibliotekarier i så kallade fokusgrupper. Vanligtvis används metoden 
för att undersöka hur människor i grupp uppfattar och resonerar kring specifika 
fenomen. Fokusgruppsintervjuer har fördelen att gruppmedlemmarna kan ställa 
varandra inför utmananden och ifrågasättanden som gör att samtalen når djupare, 
vilket kanske inte skulle ha skett under en enskild intervjusituation (Bryman 2002 
s.325ff.). Gruppens dynamik kan dock ha vissa begränsningar. Deltagarna kanske inte 
är så pass ärliga som de skulle ha varit om samtalet hade ägt rum enskilt, då det är 
troligt att de i större utsträckning vill framhålla att de går tillväga på ett sätt som är 
önskvärt under de egna användarundervisningarna (Bryman 2002 s.338f.). På grund 
av de negativa effekter som kan framträda under gruppintervjuer kommer 
undersökningen enbart att fokusera på enskilda intervjuer. Utifrån studiens syfte har 
metoden flera fördelar då det är lättare för deltagarna att vara mer frispråkiga och 
ärliga.  
 
En annan alternativ metod för att studera bibliotekarier och användarundervisning är 
observationsstudier. Dock hade detta metodval förändrat studiens syfte. Nackdelen 
med metoden är att det inte går att fånga bibliotekariernas tankar och attityder till 
användarundervisningen. Under en intervjusituation går det att undersöka om de 
intervjuade bibliotekarierna är nöjda med genomförandet av sin undervisning, eller 
om de skulle vilja se en utveckling och varför denna ännu inte är genomförd (Bryman 
2002 s.319). En möjlighet skulle kunna vara att kombinera dessa två metoder. I den 
aktuella studien genomfördes det dock enbart enskilda intervjuer då studien främst 
fokuserar på bibliotekariernas egna upplevelser av deras användarundervisning.  
 
Även olika typer av kvantitativa metoder kan användas för att studera bibliotekariers 
användarundervisning. Ett exempel på en passande kvantitativ metod är enkäter. 
Fördelen med kvantitativa enkäter framför intervjuer är att det underlättar 
datainsamlingen. Då varje deltagare inte behöver sökas upp personligen utan 
kontakten kan ske via brev bidrar enkätmetoden till att material kan samlas in från ett 
större geografiskt område och att fler bibliotekarier kan medverka. Om studien 
genomfördes med kvantitativa enkäter som metod skulle ett mål kunna vara att nå ett 
så pass stort antal deltagare att resultatet blir generaliserbart och att det slutligen går 
att få en bild av hur gymnasiebibliotekarier vanligtvis bedriver sin 
användarundersökning. Den kvantitativa metoden förändrar dock undersökningens 
syfte och frågeställningar. Användandet av denna metod ger inte samma möjlighet att 
gå på djupet och förstå varför användarundervisningarna bedrivs på ett särskilt sätt, då 
det i enkätstudier är omöjligt att ha en så pass fri form som under en intervju, vilket 
gör att följdfrågor blir en omöjlighet. Även det faktum att det inte finns någon 
intervjuare närvarande när enkäten fylls i kan påverka resultaten negativt. Är det 
verkligen bibliotekarien själv som fyller i enkäten och är alla frågor så pass tydliga att 
deltagaren har uppfattat dem rätt (Bryman 2002 s.146ff.). 
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5.2 Tillvägagångssätt 
 
Studiens informanter valdes ut efter ett antal kriterier. Målet var att hitta en spridning 
mellan informanternas ålder och kön, för att i möjligaste mån kunna ge en bild av hur 
olika typer av bibliotekarier upplever sin användarundervisning. Dock är flertalet av 
de intervjuade bibliotekarierna unga vilket antagligen beror på valet att avgränsa 
studien till att enbart studera bibliotekarier utbildade efter 1993. Detta var också något 
som ingick i studiens hypotes, att bibliotekarier utbildade efter högskolereformen1993 
skulle ha ett annorlunda pedagogiskt tillvägagångssätt i sina användarundervisningar 
än vad tidigare studier av bibliotekarier visat. Bibliotekarier utbildade efter 1993 
söktes upp för att studien ska undersöka hur bibliotekarier med en mer akademiskt 
inriktad utbildning förhåller sig till sin egen användarundervisning. Inte heller 
försöket att hitta spridning mellan informanternas kön lyckades. En intervju bokades 
in med en manlig informant, dock fick han vid intervjutillfället förhinder och ersattes 
då av en kvinnlig kollega. Ytterligare ett antal manliga informanter kontaktades men 
var inte lämpliga med tanke på avgränsningen att enbart intervjua dem som utbildats 
efter 1993, eller var inte intresserade av att ställa upp. På grund av detta är alla 
informanter kvinnor.  
 
Efter att ha försökt tillgodose en önskan om en spridning bland intervjupersonernas 
ålder och kön valdes olika kommuner i Sverige ut utifrån ett bekvämlighetsurval, 
främst beroende av geografisk närhet. Orsaken till detta var att kvalitativa intervjuer 
för bästa resultat och för att intervjuerna ska komma åt uppfattningar och åsikter bör 
ske under ett möte mellan intervjuaren och informanten. Även bibliotekariernas 
intresse att medverka fick betydelse i urvalet. En vanlig anledning till att använda 
bekvämlighetsurval brukar enligt Bryman vara att frågor om representativitet inte är 
lika viktiga som i kvantitativa undersökningar då de kvalitativa intervjuerna syftar till 
att bli mer ingående och gå på djupet (Bryman 2001 s.313).  
 
Kontakten med informanterna skedde inledningsvis via mail (bilaga 2). En mängd 
bibliotekarier kontaktades och slutligen genomfördes sju intervjuer. Efter att dessa var 
genomförda uppkom en teoretisk mättnad, vilket innebar att inga nya relevanta data 
framkom (Bryman 2002 s.292ff.). Jag tror inte att fler utförda intervjuer skulle kunna 
bidra med en större förståelse för besvarandet av frågeställningarna. Intervjuerna var 
även av tidsmässiga skäl tvungna att avslutas efter sju personer, då arbetet med 
uppsatsen är begränsat. Bibliotekariernas mailadresser hittades via gymnasieskolornas 
webbplatser, efter att dessa funnits hos den aktuella kommunens webbplats. Därefter 
genomfördes en sökning på bibliotekariens namn bland annat i Libris uppsatsdatabas 
Uppsök och alternativt även i olika sökmotorer på Internet. Genom denna sökning 
kunde bibliotekariernas magisteruppsatser återfinnas och slutsatser dras om deras 
examensår. I ett fall stämde inte de uppgifter som framkom om den aktuella 
bibliotekariens examensår. Denna bibliotekarie kunde dock ge tips om en kollega som 
var utbildad efter 1993 och intresserad av att medverka. Den inledande mailkontakten 
följdes upp av en mail- eller en telefonkontakt för att bestämma tid och plats för en 
intervju. I ett fall kontaktades informanten direkt via telefon på grund av att 
bibliotekariens mailsystem var ur funktion. Denna förberedande kontakt genomfördes 
av naturliga skäl inte med den informant som ersattes av en kollega, vilket kan ha 
bidragit till att hon inte var lika förberedd som de övriga bibliotekarierna. Trots detta 
verkade hon innan intervjun medveten om vilket ämne intervjun skulle behandla. 
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Alla intervjuer genomfördes på bibliotekariernas arbetsplats relativt avskilt, dock 
förekom under några intervjuer störande moment så som kollegor och renoveringar. 
Trots detta upplevde jag inte att resultatet påverkades nämnvärt av detta. Intervjuerna 
genomfördes utifrån den tidigare nämnda intervjuguiden (bilaga 1) och pågick i de 
flesta fall under drygt en timme. Intervjun påbörjades med en öppen allmän fråga om 
hur bibliotekarierna går tillväga i en användarundervisningssituation. I de flesta fall 
gjorde den inledningsfrågan att bibliotekarierna började berätta om sitt pedagogiska 
arbetssätt. Den fria formen gjorde att frågorna inte ställdes i en speciell ordning utan 
att de nedskrivna frågorna i intervjuguiden diskuterades i den ordning som kändes 
naturlig under samtalet. 
 
Som det går att utläsa av intervjuguiden (bilaga 1) var inte bibliotekariernas relation 
till ämnesområdets forskning något som uppmärksammades. Tanken med intervjuerna 
var inte att diskutera utbildningens mer akademiska inriktning. Målet var istället att 
bibliotekariernas förhållningssätt till forskningsområdet skulle komma fram i deras 
sätt att resonera kring sin användarundervisning och kring elevernas 
informationssökning.  
 
Efter godkännande av informanten spelades intervjun in på band. Flera av 
bibliotekarierna uttryckte en nervositet eller en negativ inställning inför att bli 
inspelade. Alla menade dock alla att det gick bra, men trots deras godkännande är 
detta något som kan ha påverkat intervjusituationen. Innan resultatet analyserades 
transkriberades samtliga intervjuer.  
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6. Resultat  
 
I detta kapitel presenteras det resultat som framkom med hjälp av de kvalitativa 
intervjuerna. Resultatet kommer att presenteras utifrån olika teman. Dessa är 
utvecklade för att kunna besvara uppsatsens övergripande frågeställningen som lyder: 
Vilka pedagogiska tillvägagångssätt kan utläsas hos gymnasiebibliotekarier, utbildade 
efter 1993, angående den egna användarundervisningen? De teman som presenteras är 
utvecklade med hjälp av uppsatsens frågeställningar och teorier samt den 
intervjuguide som har legat till grund för intervjuerna. Att presentera resultatet utifrån 
teman är tänkt att ge en överblick över resultatet och strukturera det utifrån de mest 
utmärkande aspekter som diskuterades i intervjuerna.   
 
Efter en kortare presentation av studiens medverkande bibliotekarier kommer först en 
beskrivning av vilket tillvägagångssätt dessa har i dagsläget och vilka frågor de själva 
tycker är viktigt att fokusera på. Därefter kommer en presentation av vad 
bibliotekarierna tycker är syftet och målet med användarundervisningen följt av hur 
de skulle vilja vidareutveckla denna. Slutligen kommer den pedagogiska metod som 
de enskilda bibliotekarierna främst använder att presenteras. Jag har valt att lägga 
detta tema sist då bibliotekariernas pedagogiska metod ofta är beroende av hur de 
resonerar kring de tidigare temana. För att på ett tydligt sätt kunna presentera 
informanternas åsikter kommer utsagor från intervjuerna att förekomma i resultatet.  
 

6.1 Om informanterna 
 
Under denna rubrik kommer de sju intervjuade bibliotekarierna att presenteras för att 
ge en introduktion till vilka informanterna är, vilken typ av skola de arbetar på och 
vilka tidigare erfarenheter de har. De intervjuade bibliotekarierna kommer alla att vara 
anonyma, detta för att deras namn inte är betydelsefulla för resultatet, men även för att 
informanterna under intervjuerna skulle känna sig trygga och frispråkiga. På grund av 
detta har de sju intervjuade bibliotekarierna fått fingerade namn.  
 

6.1.1 Bibliotekarie Anna: 
 
Anna är född 1976 och arbetar som gymnasiebibliotekarie i en mellanstor svensk stad. 
På skolan studerar cirka 1000 elever. De program som finns tillgängliga för eleverna 
är Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskapliga programmet och Estetiska 
programmet. Anna har arbetat som bibliotekarie sedan 1999, men som 
gymnasiebibliotekarie enbart på skolan där hon är nu i cirka två år. Hon har arbetat på 
flera olika typer av bibliotek bland annat kommundelsbibliotek, integrerade skol- och 
folkbibliotek samt stadsbibliotek.  
 

6.1.2 Bibliotekarie Birgit:  
 
Birgit är född 1958 och arbetar även hon i en mellanstor svensk stad som 
gymnasiebibliotekarie. Skolan har cirka 2000 elever och en mängd olika 
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gymnasieprogram både praktiska och teoretiska. Birgit var färdigutbildad 
bibliotekarie 1996 och har sedan dess arbetat både som barnbibliotekarie och på 
vuxenavdelningen på ett folkbibliotek. Arbetet på skolan är Birgits första tjänst som 
gymnasiebibliotekarie och där har hon arbetat i ungefär två år. Innan Birgit utbildade 
sig till bibliotekarie arbetade hon som sjuksköterska. Birgit och hennes kollegor 
arbetar mycket med katalogisering då gymnasiebiblioteket har en egen katalog. 
 

6.1.3 Bibliotekarie Camilla: 
 
Camilla, som är född 1977, arbetar på en gymnasieskola med cirka 1500 elever. 
Skolan ligger i en mellanstor svensk stad och de gymnasieprogram som erbjuds 
eleverna är Estetiska-Musik, Handel och administration, Idrott, Media, 
Naturvetenskap, Omvårdnad, Samhällsvetenskap och Teknik-Design. Camilla var 
färdigutbildad bibliotekarie 2005 och har tidigare arbetat på folkbibliotek, både ett 
mindre bibliotek och ett större stadsbibliotek. Som gymnasiebibliotekarie har Camilla 
arbetat i ett och ett halvt år.  
 

6.1.4 Bibliotekarie Daniella: 
 
Daniella är född 1979 och var färdigutbildad bibliotekarie 2005. Arbetet som 
gymnasiebibliotekarie i en mellanstor svensk stad är hennes första heltidstjänst inom 
yrket som hon har haft i cirka två år. Tidigare har hon arbetat som timvikarie på ett 
folkbibliotek. Skolan där Daniella arbetar har cirka 1600 elever och erbjuder tio olika 
program som alla är praktiskt inriktande, bland annat finns Barn- och 
fritidsprogrammet, Fordonsprogrammet, Teknikprogrammet och Hotell- och 
restaurangprogrammet. 
 

6.1.5 Bibliotekarie Erika: 
 
Erika, som är född 1977, har arbetat som gymnasiebibliotekarie i ett och ett halvt år. 
Hon tog sin examen 2004 och har tidigare arbetat en kortare period på ett 
högstadiebibliotek. Skolan har cirka 1600 elever och ligger i en mindre kommun men 
med närhet till en stor svensk stad. På skolan finns både praktiska och teoretiska 
utbildningar med allt från El- och Fordonsprogrammet till Samhällsvetenskapliga- och 
Naturvetenskapliga programmen. Gymnasiebiblioteket är ett integrerat folk- och 
gymnasiebibliotek och ligger inte i skolans huvudbyggnad men i mycket nära 
anslutning till denna. Erika var vid intervjutillfället inte förberedd på en intervju, då 
denna var planerad med hennes kollega som vid det inbokade tillfället fick förhinder.  
 

6.1.6 Bibliotekarie Fredrika: 
 
Fredrika är född 1954 och arbetar på en gymnasieskola med cirka 1000 
gymnasieelever och cirka 400 vuxenstuderande. Skolan som ligger i en mellanstor 
svensk stad erbjuder eleverna en blandning av både teoretiska och praktiska program. 
De fem gymnasieprogrammen som finns tillgängliga är Barn- och fritidsprogrammet, 



32 

Estetiska programmet, Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskapliga 
programmet och Omvårdnadsprogrammet. Fredrika var färdigutbildad bibliotekarie 
1996 och har arbetet som gymnasiebibliotekarie i ungefär sju år. Innan hon utbildat 
sig till bibliotekarie har hon tagit en examen i samhällsvetenskapliga ämnen, varefter 
hon utbildade sig till fritidspedagog, ett yrke som hon arbetade inom i 15 år. Som 
bibliotekarie har hon arbetat på en mängd olika bibliotek, bland annat på 
folkbibliotek, bokbuss och olika former av skolbibliotek. 
 

6.1.7 Bibliotekarie Gabriella: 
 
Gabriella är född 1969 och var färdigutbildad bibliotekarie år 2000. Innan hon 
utbildade sig till bibliotekarie avlade hon en examen i arkeologi. Gymnasieskolan där 
Gabriella arbetar ligger i en mellanstor svensk stad och har cirka 1100 elever. Skolan 
erbjuder eleverna 12 olika gymnasieprogram som är både praktiska och teoretiskt 
inriktade. Innan Gabriella började arbeta som gymnasiebibliotekarie för cirka tre år 
sedan har hon arbetat både på stadsbibliotek och på mindre filialbibliotek. 
 

6.2 Informanternas tillvägagångssätt 
 
Här följer en genomgång av hur informanterna vid tiden för intervjuerna beskrev sitt 
tillvägagångssätt.  
 
Fem av de intervjuade bibliotekarierna, Anna, Birgit, Daniella, Fredrika och Gabriella 
har ett liknande tillvägagångssätt. Större delen av undervisningen sker vanligtvis vid 
två alternativt tre tillfällen i början av elevernas tid på skolan. Vid det första tillfället 
är det vanligt att eleverna får lära sig vilka källor de har tillgång till i det egna 
biblioteket för att vid nästa tillfälle bli introducerade till vilka databaser och 
länksamlingar som finns tillgängliga. Vid något av dessa tillfällen är det även vanligt 
att eleverna blir rekommenderade i vilken ordning de bör söka efter information, till 
exempel att de alltid bör börja söka i uppslagsverken för att sedan söka i bibliotekets 
katalog och så vidare. Flera av dessa fem bibliotekarier avslutar det andra tillfället 
med källkritik, i vissa fall bara om det finns tid kvar på slutet. Vanligt är även att ett 
tredje användarundervisningstillfälle är inlagt som ett repetitionstillfälle i anslutning 
till att eleverna påbörjar sitt projektarbete i årskurs tre.  
 
Annas användarundervisning är indelad i fyra steg. Hon träffar eleverna vid ett kortare 
tillfälle under deras första vecka på skolan. Eleverna får då en chans att införskaffa 
lånekort och de får lära sig vilka låneregler som gäller. Steg två beskriver Anna med 
orden:  
 

Steg två då som jag har haft med alla ettor det är hur man lär sig att hitta någonting i 
biblioteket. Hur hittar man böckerna, framförallt böckerna. 
 

Anna berättar att hon visar eleverna en tavla med en planskiss över biblioteket. 
Skissen sitter uppsatt vid ingången till biblioteket. På denna har bibliotekarierna 
utvecklat ett eget färgsystem där varje kategori enligt SAB-systemet har fått en egen 
färg. Sedan kan eleverna på planskissen se vilken hylla som är markerad med den 
aktuella färgen, varefter de får uppgifter att lösa. Alla elever får ett individuellt papper 
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med specifika böcker de ska hitta. Anna berättar att det viktiga inte är att eleverna 
hinner med att hitta alla böcker som finns på papperet utan att eleverna lär sig att 
tänka i bibliotekets kategorier. Hon berättar här nedan hur hon arbetar vid det andra 
tillfället då hon träffar eleverna:  
 

Då tipsar vi om att jobba lite med uppslagsverk, att det kan vara en bra start. Att 
Nationalencyklopedien finns om man klickar på startmenyn. 
 
Och sen så säger vi också vilka tryckta uppslagsverk som finns i biblioteket och så 
säger vi också att det finns ju inom ett specifikt område som ett läkarlexikon till 
exempel eller medicinskt uppslagsverk. När vi har pratat lite om uppslagsverken går 
vi över till att söka i bibliotekskatalogen, ja man kan ju söka på författare eller titel 
valfritt sökord eller på klassifikation, bibliotekskod, och det går att göra olika 
kombinationer. 

 
Även Birgit har ett liknande tillvägagångssätt. Det andra mötet med eleverna beskriver 
hon på följande sätt: 

 
Sen får dom en genomgång i klass om hur man söker böcker i vår katalog, vi har en 
egen katalog bara för vårt. Och sen går vi igenom länksamlingen där vi har alla våra 
databaser samlade och ja lite grann att söka på Internet och att inte googla alltid och 
att man nån gång tar länksamlingar och så lite enkelt, ja lite så ungefär 40 minuter 
håller vi på. 
 

Birgit berättar att det är vid detta tillfälle hon behandlar ämnet källkritik. Dock menar 
hon att det kan vara svårt att hinna med detta då hon upplever att eleverna har ett 
bristande intresse för användarundervisning. Hon förklarar: 
 

Om det är en duktig och tyst och snäll klass då hinner jag, annars så skippar jag det. 
Ibland är det ju så man usch, dom fixar inte 30 minuter undervisning utan det är ju så 
frestande då sitter dom och slår mellan Lunarstorm och våran länksamling. 

 
Flera av bibliotekarierna berättar att de även vid något av dessa tillfällen vanligtvis 
tipsar eleverna om i vilken ordning de bör söka efter information. Bland annat 
beskriver Fredrika det på följande sätt:  
 

Just den här gången hur viktigt det är att man alltid börjar med uppslagsverken och 
sen böckerna och artiklarna och att det ena inte utesluter det andra utan att man 
använder alla tre, allt som står till buds då. Vi har ju mycket databaser som vi betalar 
för. 
 

Även Daniella berättar att hon brukar tipsa eleverna om vilken sökväg de bör använda 
när de söker information. Hon brukar tipsa eleverna om detta både vid 
undervisningstillfällen klassvis och när elever kommer enskilt och ber henne om 
hjälp. Hon förklarar:  
 

Det kan vara om man inte vet nånting alls om ämnet så kan man ju alltid börja att 
titta på Nationalencyklopedien till exempel då för den är ju väldigt all round och där 
hittar man det mesta då. Sen är det många elever som faktiskt tycker det är svårt att 
läsa språket i Nationalencyklopedien då har dom ju även en juniorvariant, så då 
tipsar jag om att ni kan gå in och titta på det här enklare först så kanske ni förstår det 
här andra sen. Sen säga vad man vill om Wikipedia men det kan också vara en sån 
källa att man börjar med att titta där för att få lite grepp om det då. 
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Förutom dessa obligatoriska tillfällen berättar flera av informanterna att de ständigt får 
arbeta med användarundervisning med de elever som kommer och ber om hjälp. 
Gabriella berättar bland annat att det ofta kommer elever enskilt som vill ha hjälp med 
informationssökning. Har hon då tid och möjlighet sätter sig Gabriella tillsammans 
med eleven och söker, hon försöker vid dessa tillfällen att föra över sitt eget tankesätt 
om olika källor och diskutera med eleven.  
 
Även Daniella berättar att individuell handledning på elevernas initiativ är något 
vanligt förekommande. Dock är hon aldrig med i elevernas arbetsprocess och 
värderar källor, däremot kan hon hjälpa eleverna att söka information. Hon berättar 
hur det kan gå till:  
 

Ja då kan vi ju styra valet av källor. Om dom söker information om nånting och så 
säger dom: jag har sökt på nätet och jag hittar ingenting. Då säger jag: jag kan leta 
lite för jag kanske kan hitta nånting eller har lite andra källor än vad du har och då 
kan jag ju styra lite och oftast hamnar jag på nån myndighet eller organisation eller 
nånting som jag vet innan då. 
 

När det handlar om ett större ämne kan Daniella maila över det hon har hittat till 
eleven. Hon är dock inte riktigt förtjust i det systemet utan önskar att eleverna var mer 
delaktiga i sökningarna själva. 
 
Två av bibliotekarierna, Camilla och Erika, arbetar på ett lite annorlunda sätt. Camilla 
håller i dagsläget på att utveckla sin användarundervisning och provar olika metoder 
som kan fungera. Hon berättar att hon försöker att utveckla undervisningen så att den 
ska bli mer integrerad i den övriga undervisningen. Hon är medveten om fördelar och 
nackdelar med utformningen på användarundervisningen och försöker att undvika att 
hamna i ett fokus på källor eller på en specifik sökväg. Hon vill istället se 
informationssökningen som en individuell process anpassad efter eleverna och deras 
arbeten. 
 
Hon berättar att de just nu har blivit involverade i ett projekt med de elever som 
studerar det första året på det Samhällsvetenskapliga programmet. Förra året var de 
delaktiga i samma projekt och bibliotekarierna hade då en mindre övning med 
eleverna. Hon är dock inte så nöjd med utgången av övningen då hon tycker att denna 
kom för långt ifrån elevernas egna arbeten då dessa hade en så pass stor spridning. I år 
har de därför ett annat tillvägagångssätt där de har haft undervisning i källkritik för 
eleverna i starten av projektet. Senare under projektets gång ska bibliotekarierna vara 
med och träffa eleverna vid en obligatorisk handledarträff. Bibliotekarierna har även 
varit delaktiga i andra projekt där eleverna har haft i uppgift att skriva ner sina källor 
och reflektera över dem. 
 
Erika och hennes kollegor arbetar även de på ett annorlunda sätt jämfört med flera av 
de intervjuade bibliotekarierna. Undervisningen är mycket integrerad i elevernas 
skolarbeten och ses inte som ett fristående moment. Samarbetet med lärarna är stort 
och bibliotekarierna fungerar många gånger som handledare i elevernas arbeten och 
diskuterar och utvärderar källor tillsammans med dem. Erika och hennes kollegor 
utformar undervisningen utifrån vilka projekt de har varit involverade i tidigare och 
försöker utveckla eleverna ännu ett steg vid nästa projekt.  
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Erika är ofta med i elevernas hela arbetsprocess. Hon beskriver att det är det hon anser 
vara en gymnasiebibliotekaries arbetsuppgift, att både vara med och handleda eleverna 
i deras uppgifter men även att läsa elevernas färdiga arbeten och ge kommentarer till 
dessa. I handledarsamtalen menar Erika att hon märker var i processen eleverna är och 
vilken information de hittills har hittat och kan därifrån hjälpa eleverna. Hon beskriver 
en nyligen genomförd uppgift där bibliotekarierna fungerade som handledare på 
följande sätt:  
 

Och då beror det också kanske på vad dom har för ämne, vilken typ av källor som 
passar. Så då tyckte vi att det var lika bra att inte köra någon allmän så’n 
genomgång, för det kanske är så pass individuellt ämne. Sen då man kan ändå fånga 
upp dom i handledarsamtalen om det då är många som känner att dom inte har hittat 
nånting. 

 
Dessa handledarsamtal tycker Erika är bra då det gör det lättare att eleverna får den 
typ av handledning de behöver då hon som bibliotekarie kan se var i arbetsprocessen 
eleverna befinner sig. Hon menar att användarundervisning klassvis lätt blir 
ointressant för eleverna om de då befinner sig i en annan del av processen än den som 
undervisningen fokuserar på. 
 
Erika menar även att förkunskaperna är viktiga när eleverna söker information. Det är 
svårt att kunna ifrågasätta och göra bra arbeten utan de rätta förkunskaperna. Däremot 
menar hon att det inte finns någon bestämd sökväg men att det kan vara bra för 
eleverna att först skaffa sig förkunskaper innan de går på djupet i ett ämne.  
 

6.3 Informanternas mål och syfte med 
användarundervisningen 
 
De intervjuade bibliotekarierna berättar att de har ett flertal olika mål och syften med 
sin användarundervisning. Flera av dem menar att det viktigaste är att eleverna klarar 
sina studier på gymnasiet men att det självklart är bra om eleverna även efter avslutad 
gymnasieutbildning är kompetenta informationssökare. Anna påpekar att det är viktigt 
att eleverna lär sig det speciella bibliotekstänkandet så att de också i fortsättningen kan 
använda sig av andra bibliotek. Ett av målen med användarundervisning beskriver 
Anna såhär: 
 

Om man kan klara av att hitta nånting i ett bibliotek och hitta nånting i databaser så 
borde det ju också ge bättre resultat i arbetet. Hur gör man annars egentligen, okej 
om det är lärarledd undervisning bara liksom så att du har en uppgift och så skriver 
du ett referat och så liksom fine. Men om det är liksom såhär undersök detta själv 
eller i grupp och liksom prestera nånting och kom in med en rapport på fem sidor ja 
vad blir det då om du inte har många källor, eller vad gör du, kan du googla fram på 
måfå eller liksom så vad blir det för kvalitet då. 

  
Andra mål med användarundervisningen tycker Birgit är att eleverna lär sig att det 
finns tillgång till väldigt mycket information samt att eleverna kan söka information i 
uppslagsverken. Fredrika tycker att det viktigaste med användarundervisningen är att 
eleverna lär sig att våga fråga om de behöver hjälp. Hon förklarar på följande sätt:  
 

Det måste ju vara det viktigaste egentligen istället för att gå och försöka lösa det på 
egen hand fast dom inte vet hur dom ska göra. 
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Camilla, Daniella och Gabriella anser istället att det viktigaste målet med 
användarundervisningen är den källkritiska aspekten. Kunskaper i källkritik menar 
Gabriella gör att eleverna kommer att börja reflektera och ifrågasätta både i 
skolsituationer och i det övriga livet. Detta är egenskaper som Gabriella menar gör 
eleverna till självständiga individer. Användarundervisningen syftar inte enbart till att 
lära eleverna inför deras gymnasietid utan även för fortsatta studier och för livet i ett 
informationstätt samhälle. Hon förklarar på följande sätt: 
 

Jag tycker det är oerhört viktigt och framförallt när det gäller Internet. Ja det är väl 
egentligen tidningar och böcker men kanske framförallt eftersom Internet är så himla 
stort medie för unga idag så är ju det jätte viktigt att dom är försiktiga, vad det är för 
sidor dom är ute på. Att dom vet om hur kollar man vem som är upphovsman till den 
här sidan, hur vet jag att den här upphovsmannen är okej, eller inte okej och ja såna 
saker ja. 

 
Daniella menar att det bör undervisas i källkritik i samband med undervisning i 
Internet och databaser, då hon anser att det är viktigt att eleverna förstår vilka 
möjligheter Internet har men också att de ifrågasätter och reflekterar över den 
information de får fram därigenom. Främst vill hon att eleverna ska få en känsla för 
om en Internetsida är seriös eller inte, att de kan välja ut vilken information som är 
relevant. Själva biblioteksdelen i användarundervisningen tror Daniella att eleverna i 
stor utsträckning kan lära sig på egen hand då hon menar att de redan har med sig 
grundkunskaper om hur ett bibliotek fungerar sedan grundskolan.  
 
Camilla förklarar att hon anser att källkritiken är det viktigaste målet med 
användarundervisningen då hon menar att denna gör att eleverna tvingas skriva bättre 
arbeten. Ett första steg i detta är enligt Camilla att lärarna ställer högre krav på att 
eleverna använder och redovisar källor på ett bra sätt. Då kan eleverna inte längre 
klippa och klistra in material i sina arbeten, vilket hon upplever är ett vanligt 
arbetssätt bland elever idag.  
 
Erika påpekar att användarundervisningen inte enbart syftar till att lära eleverna inför 
deras gymnasietid utan även för fortsatta studier och för livet i ett informationstätt 
samhälle. Hon menar att det viktigaste är att eleverna lär sig och kan ta till sig bättre 
ämneskunskaper och att användarundervisningen i sig inte är något mål. 
 

6.4 Informanternas förslag på vidareutveckling 
 
Majoriteten av de intervjuade bibliotekarierna berättar att de är relativt nöjda med det 
tillvägagångssätt deras användarundervisning har i dagsläget. Flera av dem har 
nyligen förändrat tillvägagångssättet på sin användarundervisning och är nöjda med 
detta. Några av bibliotekarierna menar att de gärna skulle vilja utveckla 
användarundervisning och genomföra ytterligare ett repetitionstillfälle. Mer tid är 
något som alla anser skulle förbättra kvaliteten på undervisningen, dock är det få som 
skulle vilja utnyttja tiden till att vara mer delaktiga i elevernas arbeten. Utökningen av 
tid verkar i de flesta fall främst röra sig om ytterligare tillfällen med ett liknande 
tillvägagångssätt.  
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Det Gabriella skulle vilja vidareutveckla är bland annat samarbetet med lärarna. Hon 
tror att undervisningen skulle bli bättre då hon menar att bibliotekarier och lärare har 
kunskaper att dela med sig av till varandra. Hon beskriver det på följande sätt: 
 

Kontinuerligt samarbete med lärarna från dag ett och att lärarna också, eller 
egentligen först och främst utbilda lärarna: såhär jobbar jag såhär tänker jag när det 
gäller informationssökning dom här databaserna har jag tillgång till. Hur mycket 
använder ni dom egentligen, kan ni använda dom, rekommenderar ni dom till 
eleverna? 

 
Daniella berättar att biblioteket nyligen har gjort om sitt sätt att utföra 
användarundervisningar. Sedan hon började på skolan har hon försökt att arbeta mer 
ute i klasserna och att få lärarna att använda henne som en resurs. Hon erbjuder 
klasser att hon gärna kommer till dem och undervisar i databassökningar och i 
källkritik. Dock tycker hon att förändringen går långsamt. Daniella skulle även vilja 
ha ett större samarbete med lärarna och som hon beskriver det vara med mer i 
elevernas hela arbetsprocess. 
 
Även Fredrika skulle vilja ha ett större samarbete med lärarna och eleverna på de 
praktiska programmen. Hon menar att de ännu inte har fått in någon rutin med ett 
repetitionstillfälle för dessa elever vid starten av deras projektarbete. Fredrika kan 
även tänka sig att användarundervisningen skulle kunna bli bättre om den fick mer tid, 
vilket hon tror skulle kunna leda till att hon hinner ta med fler bitar och inte enbart 
fokusera på det som hon anser vara viktigast.  
 
Camilla är den av de intervjuade bibliotekarierna som har många idéer och planer på 
hur hon vill vidareutveckla användarundervisningen, främst berör dessa arbetssättet, 
att användarundervisningen ska bli integrerad i den övriga undervisningen och att hon 
och hennes kollega får vara med mer i elevernas projekt. Att få komma in mer i 
klasserna är något som Camilla tror skulle förändra elevernas syn på 
informationssökning. Hon menar att lärarna ställer för låga krav på elevernas källor 
och att det blir problem då lärarna godkänner alla typer av källor som till exempel 
Internetsidan Wikipedia som Camilla berättar är en informationssida där alla besökare 
kan publicera egna uppgifter, vilket gör att eleverna inte vet vem som är ansvarig och 
om informationen är pålitlig. Utbildning av lärarna så att de blir mer källkritiskt 
medvetna och att de alltid kräver källredovisning av eleverna är ett av hennes förslag 
på utveckling. Eleverna skulle då vara tvungna att använda andra typer av källor och 
blir bättre informationssökare. Hon menar att när lärarna som i dagsläget godkänner 
vad som helst upplever inte eleverna det som något problem att söka information 
eftersom de kan använda i stort sett det mesta material de finner. Först när en 
förändring av detta slag blir av kan det bli aktuellt att tala om elevernas osäkerhet och 
hur deras informationssökningsprocess ser ut enligt Camilla. Den osäkerhet hon 
upplever hos eleverna handlar främst om att dessa inte har förstått sin uppgift. Hon 
förklarar: 
 

Ja för ibland har dom inte riktigt förstått uppgiften dom har fått av sin lärare och så 
kommer dom till oss, och så vet dom inte vad dom ska göra, och vi vet inte heller 
och sådär, då kan det ju va lite osäkert så. Men då brukar man ju ja ganska ofta då 
skicka tillbaka dom till läraren så dom liksom får tänka till lite vad det är. Så det där 
stadiet, vi är ju inte riktigt med i det där stadiet utan dom kommer ju när dom, ja 
oftast när dom vet vad det är dom ska göra eller dom har fått uppgiften och sådär. 
Det är sällan vi är med i hela den där processen som man skulle vilja att det var. 
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Erika däremot är nöjd med det tillvägagångssätt hon har i dagsläget men menar att fler 
bibliotekarier skulle förbättra undervisningen då de skulle ha mer tid för alla elever. 
Hon menar att det är viktigt att bibliotekarierna har olika bakgrund och kompetens då 
detta är något som skulle kunna göra samarbetet större med de praktiska programmen 
än vad det är i dagsläget. 
 

6.5 Informanternas pedagogiska metod 
 
Annas, Birgits, Daniellas, Fredrikas och Gabriellas utformning av 
användarundervisningen tyder på att de i sitt arbete fokuserar på källor och på vilken 
sökväg eleverna bör använda. Undervisningen syftar främst till att visa eleverna vilka 
olika källor de kan använda sig av. Det faktum att undervisningen vanligtvis ägnas åt 
skolans bibliotek och böckerna samt vilka databaser som finns tillgängliga på skolan 
tyder på ett stort fokus på källor. Eleverna ska bli duktiga att söka just i skolans 
material. Även bibliotekariernas prioritering av de olika 
användarundervisningstillfällena tyder på detta. Sökmotorer på Internet samt källkritik 
är något som kommer in i undervisningen först i slutet av det andra 
undervisningstillfället, och i vissa fall blir denna del bortglömd på grund av tidsbrist. 
Denna prioritering tyder på att sökmotorer på Internet och källkritik inte är lika tydligt 
prioriterade. Källkritik är främst något som hänger samman med Internet. 
Informationssökningar på Internet benämns även som något som eleverna bör vara 
försiktiga med och använda i sista hand. Anna förklarar med följande citat:  
 

Vi säger att du vill ha fakta om en avliden svensk författare, då kanske du inte 
behöver googla i första hand, utan det kanske smidigaste är att gå till ett tryckt 
författarlexikon över svenska författare. Eller om du redan har gått och satt dig i en 
datasal och tänkte inte på att gå till biblioteket så kanske du kunde titta i Alex 
författarlexikon. 
 

Det går även hos dessa fem bibliotekarier att se en inriktning på att lära eleverna en 
specifik sökväg. Anna påpekar att det är viktigt att eleverna har förkunskaper och att 
uppslagsverken då är ett bra hjälpmedel. Annas åsikt om en specifik sökväg finner vi i 
citaten nedan:  

 
Det kan ju hjälpa en ganska mycket om man börjar med en kortare text som förklarar 
eller beskriver. 
 
Men vi pratar ju om det att glöm inte bort uppslagsverken för många kan det vara bra 
att starta där, man kanske inte har hela den kunskapen som står i uppslagsverket. 
Ibland så tror man att man vet, och så när man väl har en bok framför sig så blir det 
för komplext. 
 

Även Birgits påpekar hur viktigt detta är, bland annat går det att se i citatet nedan: 
 

Vi börjar då prata lite om informationssökning hur man gör när det är nå’t ämne man 
ska skriva om som man inte kan nå’t om, man börjar med uppslagsverken som alltid. 

 
Daniella däremot har som mål med användarundervisningen att vara med i elevernas 
hela arbetsprocess och inte enbart vid enstaka informationstillfällen. Dock blir det i 
dagsläget väldigt lite av detta, då hon istället för att handleda eleverna ofta mailar 
information till dem som hon har hittat på egen hand. 
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Enbart Camilla och Erika är i dagsläget med i elevernas arbetsprocess och handleder 
och diskuterar med dessa. Men även Gabriella försöker utveckla kommunikationen 
med eleverna men främst i samband med ett stort fokus på källor. 
 
Camilla försöker hela tiden integrera användarundervisningen i undervisningen och 
vara med i elevernas hela process, detta genom att bland annat vara med under 
bearbetningen av källorna. Sökning efter information tycker hon är en process som 
inte alltid sker på ett liknande sätt utan att det är beroende på vilken uppgift eleverna 
ska utföra.  
 
Camilla menar att det är lätt att fastna i en fokusering på källor. Särskilt vid det första 
undervisningstillfället, då hon menar att hon vill ge eleverna en bild av hur utbudet ser 
ut och till exempel lära dem att Google inte är den enda tillgängliga källan. Hon 
beskriver detta på följande sätt: 
 

Fast det är väl lite sån’t som man försöker komma ifrån också. Men för nu det sista 
då har det ju varit mer källkritik på Internet och riktat in undervisningen på det lite 
då, eftersom vi själva får bestämma ganska mycket vad vi ska göra. Fast då blir det 
ändå så att man vill visa katalogen, att det finns databaser, Google och sådär, lite 
länksamlingar och såna saker. Och så är det så att jag vet att dom söker i Google 
eleverna, det är ju det dom gör, dom söker i Google vissa kanske använder 
landguiden, vissa databaser som dom känner till, det är väl i stort landguiden och 
mediearkivet kanske då, annars söker dom ju i stort sett endast på Google. 
 

Camilla försöker även kommunicera med eleverna och få dem att reflektera över sina 
källor både muntligt och skriftligt. Hon berättar att hon tidigare har organiserat 
uppgifter där eleverna har fått berätta för varandra varför de har valt dessa och vad 
som var bra respektive mindre bra med dem.  
  
Erika ser inte användarundervisningen som något fristående från den övriga 
undervisningen. Hon ser informationssökningen som en individuell process och 
arbetar därför inte på ett oföränderligt sätt utan arbetssättet förändras beroende på 
elevernas uppgifter. Hon försöker även att planera undervisningen utifrån elevernas 
nuvarande kunskaper och vid varje tillfälle utmana dem, för att på så sätt kunna 
utveckla dem ytterligare, vilket beskrivs i citatet nedan: 

 
Det beror också på vad klassen har gjort innan. För man vill ju på nå’t sätt att det ska 
bli liksom att det ska bli som man bygger på lite grann, också vad gäller hur 
avancerat deras tankar kring källor, hur dom bearbetar källorna och hur dom 
funderar och liksom tänker använder och resonerar kritiskt kring källan och så. Och 
då beror det ju på vad klassen har gjort innan då, och då kanske inte det behöver vara 
samma ämne, utan det kan ju vara att man har varit inne i en klass. 
 

Erika försöker även i sin användarundervisning samtala med eleverna och ha en 
handledarroll, i vilken hon kommunicerar med eleverna om deras källor och 
arbetssätt.  
 
Även Gabriella kommunicerar och ger eleverna på deras initiativ individuell 
handledning och sökhjälp, då försöker hon att diskutera och värdera källor 
tillsammans med eleven. Hon försöker även vid sina användarundervisningstillfällen 
anpassa undervisningen till ett aktuellt ämne för eleverna, dock gäller denna 
anpassning främst källor och är inte anpassad efter elevernas 
informationssökningsprocess.  
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6.6 Resultatsammanfattning 
 
Det resultat som framkom i uppsatsen visar på att fem av de intervjuade 
bibliotekarierna har ett liknande tillvägagångssätt där de främst i 
användarundervisningen fokuserar på källor i det egna biblioteket, samt vilken 
specifik sökväg eleverna bör använda. Dessa tillfällen är ofta inplacerade under 
elevernas första termin på skolan. Vanligt är även att ett tredje repetitionstillfälle är 
förlagt under elevernas sista år då de ska påbörja sitt projektarbete.  
 
Källkritik är ofta något som dessa fem bibliotekarier upplever att de inte hinner med, 
trots att flertalet av de intervjuade menar att det är syftet och målet med 
undervisningen. Två av de intervjuade bibliotekarierna har istället ett tillvägagångssätt 
där de mer fokuserar på eleverna och deras informationssökningprocess genom att 
bland annat försöka få undervisningen integrerad i elevernas skolarbeten och 
samarbeta med skolans lärare. Det är även främst dessa två bibliotekarier som i större 
utsträckning i samband med undervisningarna kommunicerar och diskuterar källor 
med eleverna. Även om alla medverkande menar att de dagligen får frågor och 
samtalar med eleverna.  
 
Flertalet av de intervjuade bibliotekarierna berättar att de anser att syftet och målet 
med undervisningen är att eleverna blir källkritiska och lär sig värdera och analysera 
informationen. Trots dessa tankar som inte överensstämmer med det nuvarande 
tillvägagångssättet berättar sex av de intervjuade bibliotekarierna att de är nöjda med 
sin användarundervisning. De menar att det och det de främst skulle vilja 
vidareutveckla är att få mer tilldelad undervisningstid. Dock har en av bibliotekarier, 
som redan har ett tillvägagångssätt med fokus på eleven och dennes 
informationssökningsprocess, många tankar om och en önskan att utveckla 
undervisningen till att bli mer integrerad i elevernas arbeten. 
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7. Analys och diskussion 
 
I detta kapitel kommer de resultat som framkom i det föregående kapitlet att 
analyseras och diskuteras. Analysen kommer att utgå från de teman som används 
under kapitel 6. Följande kommer att diskuteras: bibliotekariernas syfte och mål med 
användarundervisningen, förslag på vidareutveckling samt slutligen tillvägagångssätt 
och pedagogisk metod, detta för att kunna besvara och diskutera de frågeställningar 
som finns i kapitel 1 under rubriken Syfte och frågeställningar. Den övergripande 
frågeställningen lyder: Vilka pedagogiska tillvägagångssätt kan utläsas hos 
gymnasiebibliotekarier, utbildade efter 1993, angående den egna 
användarundervisningen? Dessa teman är utvecklade med hjälp av uppsatsens 
frågeställningar och teorier samt även den utformade intervjuguiden. Dessa teman 
diskuteras även i det föregående kapitlet. Anledningen till att tillvägagångssätt och 
pedagogisk metod analyseras tillsammans är att dessa båda teman är mycket starkt 
sammanlänkade. Resultatet kommer att analyseras och diskuteras utifrån Kuhlthaus 
och Sundins teori samt även kopplas till den tidigare forskning som finns i kapitel 2. 
Slutligen i detta kapitel finns förslag på fortsatt forskning inom ämnesområdet.  
 

7.1 Syfte och mål: 
 
Resultatet visar att flera av bibliotekarierna anser att källkritik är det viktigaste syftet 
och målet med undervisningen men det är inte främst detta som de undervisar i. Hos 
flera av bibliotekarierna finns det ett glapp mellan vad det är de faktiskt undervisar i 
och vad de anser är syftet och målet med undervisningen. Beror detta på att 
bibliotekarierna först vill ge eleverna en grund i hur det egna biblioteket fungerar 
innan de undervisar i källkritik, att de tror att eleverna har svårt att ta till sig detta 
innan de vet något om bibliotekets system? Tiden blir sedan avgörande då den inte 
räcker till och källkritiken faller bort. En annan förklaring som bibliotekarien Anna 
diskuterar är att källkritiken är något som hon tror att även lärarna undervisar i. Dock 
har hon inget samarbete med lärarna inom detta ämnesområde.  
 
Att flertalet av de intervjuade bibliotekarierna anser att källkritik är det främsta syftet 
med användarundervisningen tyder på en medvetenhet om vad eleverna behöver lära 
sig då skolan alltmer arbetar efter ett problembaserat lärande. Dock arbetar de inte 
aktivt för detta i sin undervisning. Bibliotekariernas medvetenhet om källkritikens 
betydelse i elevernas inlärning borde leda till att de bibliotekarier som i mindre 
utsträckning undervisar i källkritik borde vilja förändra och utveckla detta.  
 
Informanternas syfte och mål med användarundervisningen tyder även på ett liknande 
resultat som Folkesson och Limberg funnit i sin studie Undervisning i 
informationssökning-Slutrapport från projektet informationssökning, didaktik och 
lärande (IDOL). Folkesson och Limberg studerade bland annat vad bibliotekarier och 
lärare ansåg att eleverna behövde lära sig inom ämnet informationssökning. De fann i 
sin användarundervisning att flertalet av informanterna ansåg att källkritik, analys och 
sammanställning av källor var en mycket viktig del av informationssökningen men att 
de sedan främst prioriterade att ge eleverna råd och förslag på källor i sina 
användarundervisningar.  
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Både Folkesson och Limbergs studie samt min egen studie har visat att bibliotekarier 
inte främst undervisar i det som de anser vara syftet och målen med 
användarundervisningen. En anledning till detta kan ha att göra med en osäkerhet om 
vilka roller bibliotekarierna har gentemot lärarna. Båda dessa grupper är osäkra på 
varandras kompetenser och var gränserna mellan dessa finns, vilket är något som vi 
bland annat kan se i intervjun med Anna då hon antar att källkritik är något som ligger 
på lärarnas ansvar. Detta resultat skapar även frågor om bibliotekariernas egna 
kompetens i källkritik. Får de via sin utbildnings så pass mycket kunskap att de själva 
kan lära ut detta och har de tid under sitt arbete att hålla sig källkritiskt uppdaterade?  
 
Genom att studera vad bibliotekarierna anser vara syftet och målet med 
användarundervisningen kan vi se att deras uppfattningar stämmer väl överrens med 
Bruces kategorier om hur informationskompetens kan uppfattas. Nämnvärt är att 
bibliotekarierna beskriver syftet och målet på ett sätt som främst passar in i Bruces 
nedersta kategorier, till exempel kategori 5: Skapa en egen kunskapsbas på ett nytt 
intresseområde och kategori 6: Arbeta med kunskap och personliga perspektiv för att 
utveckla ny kunskap. Däremot visar deras tillvägagångssätt att flertalet av 
bibliotekarierna undervisar på ett sätt som mer stämmer med de övre kategorierna i 
Bruces modell, som till exempel kategori 1: Använda IT för att söka och förmedla 
information och kategori 2: Finna informationskällor.  
 
Resultatet visar däremot att bibliotekarierna inte har förslag på att vidareutveckla 
undervisningen och få den att fokusera mer på källkritik. En anledning till detta kan 
vara att bibliotekarierna tilldelas så pass lite undervisningstid att de inte får en chans 
att prova sina nuvarande idéer då de i dagsläget måste välja ut vad de anser vara de 
viktigaste delarna.  
 
Haqvinsson och Kristersson fann i sin studie ett liknande resultat då de kom fram till 
att de medverkade bibliotekarierna i deras studie ofta genomförde 
användarundervisningar som inte stämde överens med deras uppfattning av hur de tror 
att användare lär sig att söka och använda information. Haqvinsson och Kristersson 
resonerar om anledningen till detta beror på att bibliotekarierna inte har en 
genomtänkt syn på användarundervisning och kunskap eller om det istället handlar 
om bibliotekens struktur. Denna struktur menar författarna kan vara föråldrad och 
bidra till att kollegor och arbetsledning inte uppmuntrar ett förändrat pedagogiskt 
arbetssätt.  
 

7.2 Förslag på vidareutveckling: 
 
Det kan tyckas förvånande att bibliotekarierna inte funderar mer kring sin 
användarundervisning och har planer på vidareutveckling. Flera av informanterna 
påpekade att de nyligen gjort om sitt tillvägagångssätt och lagt till ytterligare ett 
liknande undervisningstillfälle. Är anledningen till detta att bibliotekarierna är 
invanda i väl etablerade mönster om hur en bibliotekarie ska vara, att detta är den typ 
av användarundervisning som förväntas från både elever och lärare? Trots att de 
intervjuade bibliotekarierna är relativt nyutbildade är det få av dem som är mer 
nytänkande och har planerat sin användarundervisning på ett sätt som skiljer sig åt 
från vad tidigare studier har visat hur bibliotekarier förhåller sig till 
användarundervisning. Beror det på att bibliotekarieutbildningen, trots den mer 
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akademiska inriktningen sedan högskolereformen 1993, lär ut hur en 
användarundervisning bör gå till? Dock påpekade flera av bibliotekarierna att de inte 
hade fått med sig några praktiska kunskaper från utbildningen utan enbart teoretiska. 
En möjlighet är att de kommit till arbetsplatsen och direkt slussats in i det tidigare 
mönster som redan etablerade kollegor har. Eftersom undervisningsmetoderna verkar 
vara relativt lika på många skolor kanske detta även bidrar till att bibliotekarierna inte 
får nya influenser när de samtalar med kollegor på andra skolor. En annan möjlighet 
är att de intervjuade bibliotekarierna tycker att den bästa metoden för 
användarundervisning är den inriktad på källor och den inriktad på en specifik sökväg. 
Detta verkar dock inte vara helt korrekt då flera av bibliotekarierna resonerade kring 
elevernas brist på informationskompetens. Birgit menar bland annat att eleverna inte 
är så pass bra på att söka information som hon skulle önska. Det är enbart Camilla 
som arbetar aktivt med vidareutveckling av undervisningen. Borde inte detta vara en 
ständigt pågående diskussion hos alla verksamma bibliotekarier eller är detta en 
uppgift som bibliotekarierna på grund av tidsbrist inte hinner med? 
 

7.3 Pedagogisk metod och tillvägagångssätt: 
 
Det som går att se av intervjuresultatet är att fem av de medverkande bibliotekarierna, 
Anna, Birgit, Daniella, Fredrika och Gabriella, i sina användarundervisningar har 
tydliga tendenser åt Kuhlthaus två modeller Source approach och Pathfinder approach 
samt Sundins källorienterade förhållningssätt och beteendeorienterade 
förhållningssätt, med fokus på källor och på en specifik sökväg. 
 
Enbart Camilla och Erika har ett fokus som mer påminner om Kuhlthaus Process 
approach och Sundins Processorienterade förhållningssätt då de i sitt arbetssätt inte 
ser användarundervisningen som fristående moment utan att de försöker att integrera 
dessa i elevernas skolarbeten och vara delaktiga i hela arbetsprocessen. Camilla 
försöker hela tiden integrera användarundervisningen i undervisning och vara med i 
elevernas hela process. Sökning efter information tycker hon är en process som inte 
alltid sker på ett liknande sätt utan att det är beroende på vilken uppgift eleverna ska 
utföra. Camilla försöker även vara med i elevernas bearbetning av källor, vilket även 
det tyder på en dragning åt Kuhlthaus Process approach. Erika ser inte 
användarundervisningen som något fristående från den övriga undervisningen. Hon 
ser informationssökningen som en individuell process och arbetar därför inte på ett 
oföränderligt arbetssätt utan detta förändras beroende på elevernas uppgifter. 
 
Erika och Camilla har även en dragning åt Sundins kommunikativa modell, då de i 
stor utsträckning försöker diskutera och samtala med eleverna om deras källval och 
arbetsmetoder. Camilla har till exempel vid ett av sina användarundervisningstillfällen 
låtit eleverna själva reflektera över sina källor både muntligt och skriftligt och berätta 
för varandra varför de har valt dessa och vad som var bra respektive mindre bra med 
dem. Även Erika arbetar på ett liknande sätt då hon ofta samtalar med eleverna och 
har en handledarroll, i vilken hon kommunicerar med eleverna om deras källor och 
arbetssätt. Det finns även hos Gabriella en dragning åt det kommunikativa 
förhållningssättet. Hennes kommunikation med eleverna koncentreras dock främst till 
att handla om elevernas källval och inte användandet av dessa. När Gabriella på 
elevernas initiativ ger dem individuell handledning och sökhjälp försöker hon att 
diskutera och värdera källor tillsammans med eleven. Hon försöker även vid sina 
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användarundervisningstillfällen anpassa undervisningen till ett aktuellt ämne för 
eleverna, dock gäller denna anpassning främst källor och är inte anpassad efter 
elevernas informationssökningsprocess. 
 
Daniella som i sin användarundervisning däremot främst använder sig av pedagogiska 
metoder som påminner om Kuhlthaus två tidigare modeller, Source approach och 
Pathfinder approach samt Sundins källorienterade förhållningssättet och det 
beteendeorienterade förhållningssättet, har även hon vissa tendenser åt Kuhlthaus och 
Sundins tredje modell Process approach och det Processorienterade förhållningssättet. 
Hon vill väldigt gärna vara med i elevernas hela arbetsprocess och inte enbart vid 
enstaka informationstillfällen, vilket det i dagsläget dock blir väldigt lite av, då hon 
istället för att handleda eleverna ofta mailar information till dem som hon har hittat på 
egen hand. 
 
Vad är då anledningen till att de intervjuade bibliotekarierna bedriver sin 
användarundervisning på ett relativt liknande sätt? Fem av bibliotekarierna undervisar 
i flera olika steg fristående från den övriga undervisningen, medan Camilla försöker 
arbeta mer tillsammans med lärarna och se informationssökningen som en process, en 
metod som Erika redan arbetar efter.  
 
Intervjuresultat tyder på att användarundervisningen fortfarande går att dela in i 
Kuhlthaus modeller utformade 1987 och att uppsatsens hypotes var felaktig, då 
studien visar samma resultat som tidigare studier med bibliotekarier oavsett 
utbildning. När Kuhlthau då beskrev sina tre modeller för användarundervisning 
menade hon att dessa kunde ses som en historisk utveckling i användarundervisning 
och att den Processorienterade modellen var en mer nyutvecklad modell än modellen 
Source approach med fokus främst på källor. Vad är då anledningen till att flera av de 
intervjuade bibliotekarierna främst har inriktat sin användarundervisning på källor och 
på att undervisa eleverna i en specifik sökväg som de bör använda? En anledning kan 
vara att bibliotekarierna anser att detta är det bästa sättet att undervisa i, eller kan det 
istället ha att göra med den egna synen och förväntningar på biblioteket, samt även 
lärare och elevers förväntningar på biblioteket? Metoden som bibliotekarierna 
använder då de undervisar tyder på att de sätter det egna biblioteket i fokus, då de i 
undervisningen utgår från bibliotekets resurser och inte från eleverna och deras 
informationssökningsprocess. Flera av bibliotekarierna påpekade att de vill att 
eleverna ska vara medvetna om vilka källor de har tillgång till. De ansåg att 
biblioteket hade ett stort utbud som borde utnyttjas och att elevernas arbeten skulle 
kunna förbättras med hjälp av bibliotekets resurser. 
 
Lärarnas förväntningar på biblioteket och bibliotekarierna var något som flera av 
informanterna diskuterade. Bland annat diskuterades både att lärarna inte har kunskap 
om bibliotekariernas kompetens och det faktum att lärarna inte heller själva har 
kompetens i informationssökning. Detta menar bland annat Camilla leder till att 
lärarna ställer för låga krav på eleverna vilket i sin tur gör att dessa inte utvecklar sin 
källkritiska förmåga och sin förmåga i informationskompetens. Att lärarna inte har 
kunskap om bibliotekariernas kompetens kan även leda till att lärarna inte har några 
förväntningar på biblioteket. De efterfrågar ingen specifik undervisning utan flera av 
informanterna menar att de får tjata på lärarna för att få tillgång till eleverna. Lärarna 
verkar enligt studiens medverkande bibliotekarier främst förvänta sig att eleverna får 
en kortare genomgång av hur biblioteket fungerar.  
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Även elevernas förväntningar på biblioteket kan vara något som påverkar 
bibliotekariearbetet och då även användarundervisningen. Andersson och Lövgren 
fann i sin magisteruppsats att få av studiens gymnasieelever var medvetna om vad en 
skolbibliotekarie har för uppgifter. Eleverna ansåg att bibliotekariernas uppgift främst 
var att hjälpa till med att plocka fram böcker. De menade att bibliotekarierna inte var 
kunniga i informationssökningar på Internet och i databaser och att bibliotekariernas 
arbetsuppgifter främst behandlade tryckta källor. Har eleverna dessa förväntningar på 
biblioteket påverkar det självklart även bibliotekariearbetet. Om eleverna anser att det 
inte är bibliotekariernas arbetsuppgift eller att de inte har kompetens i 
informationssökning på Internet är det inget de förväntar sig att kunna få hjälp av hos 
dessa.  
 
Trots skolans förändrade arbetssätt med ett problembaserat lärande i fokus går det 
utifrån intervjuresultatet att anta att gymnasiebiblioteken inte fullt ut har anpassat sig 
efter förändringen. Flera av informanterna, bland annat Camilla och Daniella, påpekar 
att de själva försöker att vidareutveckla användarundervisningen men att det är svårt 
att av lärarna få tillgång till eleverna och vara delaktiga i deras arbeten. Dock menar 
både Camilla och Daniella att när de samtalar med lärarna är de ofta positiva till mer 
samarbete med biblioteket och bibliotekarierna men att de sedan inte tycker sig ha tid 
att ge lektionstid till detta, eller att vissa lärare inte är villiga att förändra sitt eget 
arbetssätt. Flera av bibliotekarierna talar om skolan som en långsam institution där 
förändringar tar lång tid. Kanske är skolans förändrade arbetssätt något som på sikt 
kommer att förändra även bibliotekariernas pedagogiska metoder men att 
skolbiblioteket är den del av skolan som av tradition inte har något inflytande att 
påverka utbildningen och därför påverkas sist av skolans förändrade arbetssätt.  
 
Att få mer tid och engagemang till biblioteksverksamheten från skolledning och övrig 
personal på skolan var något som alla informanter mer eller mindre valde att tala om 
under intervjuerna. Enligt Kuhlthaus och McNallys studie förändrades 
bibliotekariernas syn på informationssökning efter tre år av medverkande i ett projekt 
som aktivt arbetade för bibliotekets utveckling. Kuhlthau och McNally fann i sin 
studie att för att förändringar ska ske måste biblioteket och hela skolan som institution 
arbeta aktivt och engagera sig i detta. De fann att över tid blir användandet av 
informationen mer betydelsefull än tillgången till information och uppsökandet av 
denna. Deras forskning tyder på att det krävs stora förändringar i bibliotekets och 
skolans struktur för att förändra biblioteksverksamheten på skolorna. Utan 
engagemang och förväntningar är det inte konstigt om verksamheten på biblioteken är 
något som tar tid att förändra.  
 
Flera av bibliotekarierna berättar att de försöker arbeta efter en metod att integrera 
informationssökningen i något som är aktuellt för eleverna. Dock fick denna 
informationssökning ett stort fokus på källor inom olika ämnesområden och eleverna 
blev främst hänvisade till material som bibliotekarierna rekommenderade. Däremot 
integrerades inte bibliotekarierna i elevernas egna arbetsprocesser och deras inlärning. 
Att integrera informationssökning och lärande menar Lupton är något mycket 
betydelsefullt då dessa fenomen inte kan separeras från varandra. Hon menar att det 
inte är möjligt att isolera begreppet informationskompetens från lärandets innehåll, 
villkor och sammanhang.  
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De bibliotekarier som arbetar på skolor med både teoretiska och praktiska 
gymnasieprogram har även påpekat att de har något mindre kontakt med elever på de 
praktiska programmen. Dock menar de att detta beror mycket på lärarens intresse för 
biblioteket. Erika påpekar att hon tror det beror på vana och tradition, varken elever 
eller lärare på de praktiska programmen har samma vana av bibliotek och tycker inte 
att det är lika självklart som lärare och elever på de teoretiska programmen.  
 
Anledningen till att flera av bibliotekarierna främst fokuserar på källor och på vilken 
sökväg eleverna bör använda i sin användarundervisning kan även ha att göra med att 
denna typ av undervisningsmetod antagligen tar mindre tid än andra metoder där 
bibliotekarien förväntas engagera sig i elevernas enskilda arbeten. En sådan slutsats 
har Andersson och Carlsson funnit i sin magisteruppsats där de har observerat hur 
högskolebibliotekarier bedriver användarundervisning. Även på gymnasiebibliotek 
verkar det vara en av många troliga anledningar till bibliotekariernas 
tillvägagångssätt. Om dessa ska vara med och planera arbeten och diskutera källkritik 
med eleverna tar detta mer tid. En anledning till att Erika har mer tid till denna 
aktivitet kan vara att biblioteket där hon arbetar är ett integrerat skol- och 
folkbibliotek, vilket gör att det alltid finns personal tillgänglig för eleverna och att 
bibliotekarierna i större utsträckning kan lägga sin tid på undervisning och att arbeta i 
elevernas projekt.  
 
Andra orsaker till varför just Camilla och Erika har ett arbetssätt och ett tankesätt som 
skiljer sig från de övriga bibliotekarierna är svårt att svara på. Det verkar dock troligt 
att det inte har med deras utbildning att göra då alla de intervjuade har haft en 
liknande utbildning. Camilla och Erika tillhör de yngre i studien. Dock är de flesta 
intervjuade yngre vilket blev naturligt i urvalsprocessen då det fanns fler nyutbildade 
bibliotekarier som var yngre. Jag tror inte Camillas och Erikas ålder har spelat in på 
deras utformande av användarundervisning då fler av de övriga bibliotekarierna var 
unga men istället arbetade efter Kuhlthaus tidigare modeller. Betydande orsaker kan 
bland annat vara arbetsklimat, hur kollegor arbetar och vilken inställning de övriga 
anställda på skolan har till biblioteket och till informationskompetens. Självklart kan 
även informanternas egna intressen spela in. Hur pass viktig tycker de att pedagogiken 
är i sitt yrkesutövande och hur mycket tid har de lagt ner på detta område under sin 
utbildning? Kanske har inriktningen på utbildningen gjort att de prioriterar andra 
områden. Ett exempel på det är informanten Birgit som tillsammans med sina kollegor 
arbetar mycket med skolans egen bibliotekskatalog och utformar sökord och termer 
till böcker så att eleverna ska hitta dessa.  
 
Det bibliotekarierna fokuserar på i sin användarundervisning kan antagligen även 
påverka eleverna och deras studieresultat. Limberg fann i sin studie att elevernas 
studieresultat påverkades av vilken syn de hade på informationssökning. 
Bibliotekarierna kan med hjälp av användarundervisning påverka elevernas syn på 
denna och på det sättet förhoppningsvis förbättra elevernas studieresultat. De elever 
som såg informationssökning som ett sätt att granska och analysera för att förstå en 
kontroversiell fråga var också de med bäst studieresultat. Eleverna som såg 
informationssökning som enbart faktasökning var istället de med sämst studieresultat. 
Limbergs resultat tillsammans med studier av vad bibliotekarier undervisar i, kan tyda 
på att det är vanligt att användarundervisningen inte hjälper eleverna i deras studier, 
detta på grund av att ett av de vanligaste tillvägagångssätten i undervisningen i 
informationssökning är att fokusera på källor och att söka efter fakta. Att 
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bibliotekarierna i större utsträckning är med eleverna i hela deras 
informationssökningprocess och hjälper dem att värdera och granska källor är ett 
arbetssätt som med stor sannolikhet även kan påverka eleverna till att arbeta med 
informationssökning enligt ett sådant tillvägagångssätt.  
 
Sundins kommunikativa förhållningssätt är en pedagogisk metod som Camilla, Erika 
och Gabriella använder sig av, men det går även att se att flera av de övriga 
bibliotekarierna skulle vilja använda sig mera av denna metod om de hade mer tid. 
Dock påpekar alla informanter att de ägnar sig åt individuell användarundervisning 
och då kommunicerar med eleverna när dessa kommer och ber om hjälp. Camilla och 
Erika däremot har i sitt arbetssätt mer tydliga tendenser åt det kommunikativa 
förhållningssättet då de aktivt och planerat arbetar med att kommunicera med 
eleverna. Flera av bibliotekarierna menar att de skulle behöva ett större samarbete och 
mer kommunikation med skolans lärare, bland annat nämner de undervisning i 
användarundervisning även för lärarna som ett förslag. Andra förslag för att skapa en 
större förståelse för varandras arbetsuppgifter menar flera av bibliotekarierna skulle 
vara att tillsammans med lärare planera användarundervisning och på så sätt förbättra 
och göra den mer tillgängligheten för eleverna. 
 
Intervjuresultatet visar även på samma resultat som Folkesson och Limberg funnit i 
sin studie från 2006, vilket var ett resultat som inte stämmer med den här uppsatsens 
hypotes. I likhet med den här studien hade de intervjuade bibliotekarierna i deras 
studie ett tydligt fokus på källor och på en specifik sökväg. De hade i sin 
undersökning studerat bibliotekarier med både nyare och äldre utbildning. Då jag i 
min studie enbart har fokuserat på bibliotekarier utbildade efter högskolereformen 
1993 går det att fundera kring och jämföra resultatet med Folkesson och Limbergs 
studie. Mitt resultat tyder i jämförelse med deras resultat på att bibliotekarierna 
oavsett utbildning arbetar enligt ett liknande pedagogiskt tillvägagångssätt trots 
skillnader i utbildningen. Andra likheter med Folkesson och Limbergs resultat är att 
bibliotekarierna upplever bristen på tid som en central och hindrade del i 
undervisningen. Alla de sju bibliotekarierna i den här studien berättar om tidsbrist och 
att de anser att mer tid skulle förbättra undervisningen.  
 
De sju medverkande bibliotekarierna i uppsatsen har alla en liknande utbildning. De 
berättar att denna främst har varit teoretiskt inriktad och att de under utbildningens 
gång inte har fått några konkreta råd och tips på hur de kan eller bör gå tillväga när de 
undervisar i användarundervisning. Då Folkesson och Limbergs intervjuresultat tyder 
på ett liknande pedagogiskt tillvägagångssätt oavsett utbildning kan det tyda på att de 
senare utbildade bibliotekarierna faller in i de tidigare kollegornas mönster. Genom att 
jämföra dessa båda resultat kan vi se att trots att utbildningen blivit mer teoretiskt 
inriktad efter högskolereformen 1993, tyder detta inte på några nämnvärda 
förändringar i användarundervisningens pedagogiska tillvägagångssätt bland 
uppsatsens medverkande bibliotekarier.  
 
Trots utbildningens mera akademiska utformning är det få av bibliotekarierna som 
kommenterade eller gav förslag på forskning inom ämnesområdet 
användarundervisning. Inte heller någon annan form av biblioteksforskning kom upp 
under intervjuerna. Dock var detta något som inte ingår i uppsatsens syfte att 
undersöka. Jag valde under intervjuerna att inte fråga hur de ställde sig till 
forskningen inom ämnesområdet för att inte påverka eller leda informanterna, utan jag 
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valde istället att hålla en öppen dialog med informanterna, där de självmant fick 
berätta om deras tillvägagångssätt och vad som inspirerade dem. Flera av 
bibliotekarierna nämnde dock forskning inom ämnesområdet men då inte som något 
de använde sig av, utan något som de mindes som negativt från sin utbildning. De 
menade att den delen av utbildningen har de inte haft någon användning av utan att de 
istället skulle ha behövt mer praktiska och konkreta tips. Två av bibliotekarierna 
nämnde Kuhlthaus forskning som något de hade läst under sin utbildning. Ytterligare 
en av informanterna nämnde att hon i början av sitt arbete på gymnasiebiblioteket 
läste teorier och fakta om just den pedagogiska aspekten på bibliotek, då hon ansåg att 
detta var något som saknats i hennes utbildning. Dock påpekade en av informanterna 
att de teoretiska delarna och insikt i forskningen inom ämnesområdet antagligen hade 
påverkat henne på ett djupare plan, att den inlärningen handlade om att förändra sitt 
tankesätt om biblioteket och biblioteksarbetet.  
 
Det som går att utläsa av informanternas kommentarer till den egna utbildningen är att 
det inte enbart finns ett glapp mellan vad informanterna anser vara det viktigaste att 
eleverna lär sig i informationssökning och det som de undervisat i, utan det verkar 
även finnas ett glapp mellan bibliotekarieutbildningen och bibliotekariernas 
arbetssituation. De medverkande bibliotekarierna verkar ha haft svårt att använda sina 
teoretiska kunskaper från utbildningen praktiskt i arbetet. Även detta kan bero på det 
klimat och den arbetssituation som bibliotekarierna kommer till när de börjar sitt 
arbete. Det kan vara svårt att förändra ett arbetsklimat som redan har väl förankrade 
och etablerade rutiner och förväntningar som finns både hos kollegor och övrig 
personal och elever.  
 
Då bibliotekarieutbildningen liksom sjuksköterskeutbildningen har genomgått en 
utveckling och blivit mer akademisk går den här uppsatsens resultat att jämföra med 
Olof Sundins studie av sjuksköterskor arbetssätt i studien Informationsstrategier och 
yrkesidentiteter – en studie av sjuksköterskors relation till fackinformation vid 
arbetsplatsen. Sundins studie presenteras i korthet i kapitel 2 Tidigare forskning och 
litteraturgenomgång. Sundin har i sin studie funnit tre grupper av sjuksköterskor: 
akademiker, kliniker och resenärer. Han menar att den akademiska gruppen arbetar 
efter ett nyare arbetssätt med ett eget akademiskt område där informationssökning är 
viktig. Klinikerna däremot arbetar efter ett något äldre arbetssätt där de ser sig själva 
som stående hierarkiskt under läkarna. Det är även dessa som ger dem den 
information de behöver medan resenärerna kan befinna sig i både grupperna. Jag har i 
min studie funnit resultat som i viss mån påminner om Sundins. Två av 
bibliotekarierna befinner sig i de flesta situationer i ett mer nytänkande arbetssätt där 
de i stor utsträckning provar nya undervisningsmetoder och tar del av den senaste 
forskningen inom ämnesområdet. Större delen av de intervjuade arbetar mer efter ett 
äldre arbetssätt som går att jämföra med klinikerna i Sundins studie, detta då de inte 
ägnar sig åt egen informationssökning för att lösa de problem de har. Flera av 
bibliotekarierna har problem med sina användarundervisningar då de inte anser att 
eleverna lär sig så pass mycket som de skulle önska från undervisningstillfällena, 
dock försöker dessa bibliotekarier inte lösa detta genom informationssökning eller 
försök till att få nya influenser. I studien finns även den grupp som går att jämföra 
med Sundins resenärer och befinner sig i båda dessa grupper. Bland annat arbetar 
Daniella på ett mycket traditionellt undervisningssätt men har samtidigt tankar om och 
en vilja att vidareutveckla sitt arbetssätt.  
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Trots likheter med Sundins studie finns det flera betydande skillnader. Bibliotekarier 
har till skillnad från sjuksköterskor ingen konkurrerande yrkesgrupp. Även om 
bibliotekarierna i intervjustudierna påpekar att de många gånger får påminna lärarna 
om att ge dem tillträde till eleverna kan denna konkurrens inte jämföras med den 
mellan sjuksköterskor och läkare, vilka som Sundin skriver traditionellt setts som en 
hierarkiskt högre yrkesgrupp än sjuksköterskorna. Bibliotekarierna och lärarna har 
ingen traditionell hierarkisk ordning till varandra, deras konkurrens består istället av 
att det mellan deras yrkesroller inte längre finns en tydlig gräns.  
 
Detta innebär att bibliotekarierna inte på samma sätt som sjuksköterskorna har behövt 
konkurrera för att upprätthålla en egen yrkesidentitet och ett eget ämnesområde. 
Konkurrensen som sjuksköterskorna upplever för att kunna upprätthålla en egen 
yrkesidentitet inom ett eget ämnesområde kan göra dem mer aktiva och mer insatta i 
det egna forskningsområdet. De har till skillnad från bibliotekarierna aktivt behövt 
både skapa och upprätthålla sitt ämnesområde och sin yrkesidentitet, en identitet som 
bibliotekarierna alltid har haft. Kanske kan detta göra att sjuksköterskorna är mer 
benägna att förändra sin yrkesroll och få den att bli mer akademisk än 
bibliotekarierna.  
 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Intressanta aspekter som framkommit i studien som skulle kunna vara intressanta att 
forska vidare om är bland annat gymnasiebibliotekariers samarbete med lärare. Hur 
ser gymnasielärare på bibliotekarier och vad anser de vara bibliotekariernas uppgift 
och kompetens? Folkesson och Limberg har i sin avhandling studerat lärare och 
bibliotekariers syn på informationssökning och informationskompetens. Det vore även 
intressant att studera deras syn på varandra, då studiens informanter har pratat mycket 
om sin relation till lärarna och att dessa inte förväntar sig särskilt mycket eller tar 
tillvara på bibliotekariernas kompetens.  
 
I uppsatsen har det även funnits tendenser som visar att skolledningens syn och 
förväntningar på biblioteket har betydelse för hur biblioteksarbetet ser ut på skolan. 
Att studera relationen mellan skolledning och biblioteket vore därför intressant. I 
vilken utsträckning påverkar skolledningens inställning bibliotekariearbetet? 
Förslagsvis skulle en fallstudie vara intressant att genomföra för att grundligt kunna 
granska vilken relation dessa båda grupper har till varandra och hur deras samarbete 
påverkar bibliotekariearbetet.  
 
Andra aspekter att studera är bland annat vilken som är den vanligaste pedagogiska 
metoden i stort bland gymnasiebibliotekarier. Ett förslag som det även går att läsa om 
under kapitel 4 Metoddiskussion. En sådan undersökning hade fått ett annat fokus och 
då inte kunnat ge en bild av bibliotekariernas upplevelser av användarundervisning då 
undersökningen skulle kräva en mer kvantitativ metod med exempelvis enkätstudier. 
Dock hade en sådan studie varit ett intressant komplement till flera studier med 
kvalitativ inriktning inom ämnet användarundervisning, några av dessa finns att läsa 
om i kapitel 2, Tidigare forskning och litteraturgenomgång.  
Flertalet av de intervjuade bibliotekarierna arbetade på gymnasieskolor med både 
teoretiska och praktiska program. Det har i studien framkommit att flera av 
bibliotekarierna tycker att det är svårare att lyckas samarbeta med elever och lärare på 
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de praktiska programmen än de mer teoretiska. Ett förslag på fortsatta studier kan vara 
att undersöka om skolbibliotekarier har olika tillvägagångssätt beroende på vilken typ 
av skola de arbetar på, men även om lärarnas och bibliotekariernas syn på biblioteket 
förändras beroende på vilken typ av skola de arbetar på och hur detta kan komma att 
påverka undervisningen.  
 
Under uppsatsarbetet har det även framkommit att flera av de medverkande 
bibliotekarierna har problem med att använda bibliotekarieutbildningens teoretiska 
delar i sitt dagliga praktiska arbete. Dessa uppgifter framkom trots att det inte ingick i 
uppsatsens syfte att studera detta. Flera av bibliotekarierna uttryckte ett missnöje med 
utbildningens akademiska utveckling och att detta var något som låg alltför långt från 
deras praktiska arbete. På grund av detta skulle det vara intressant att studera hur 
verksamma bibliotekarier ser på kopplingen mellan sin utbildning och sitt arbete. Hur 
kan dessa delar påverka och bli mer integrerade i varandra? Dessa frågor skulle vara 
mycket intressanta att studera med koppling till när bibliotekarierna genomförde sin 
utbildning. Har mer nyutbildade bibliotekarier en större vilja att integrera teoretiska 
aspekter i sitt dagliga arbete? 
 
Ytterligare ett intressant förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur 
arbetsklimaten skiljer sig åt på arbetsplatser där olika pedagogiska metoder 
prioriteras. Vad är det i arbetsklimatet som skiljer sig? Genom att studera detta ökar 
medvetenheten kring bibliotekariernas användarundervisning och vad det är i 
arbetsklimatet som påverkar detta.  
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8. Slutsatser 
 
I detta kapitel presenteras uppsatsens slutsatser. Studiens övergripande frågeställning 
var följande: Vilka pedagogiska tillvägagångssätt kan utläsas hos 
gymnasiebibliotekarier, utbildade efter högskolereformen 1993, angående den egna 
användarundervisningen?  
 
De slutsatser som framkommit i uppsatsen är att fem av studiens sju medverkande 
bibliotekarier främst har ett tillvägagångssätt som påminner om Kuhlthaus två 
modeller Source approach och Pathfinder approach, samt Sundins källorienterade 
förhållningssätt och det beteendeorienterade förhållningssättet. Två av 
bibliotekarierna har istället ett tillvägagångssätt som främst påminner om Kuhlthaus 
Process approach men även Sundins två förhållningssätt det processorienterade och 
det kommunikativa. 
  
Flera av bibliotekarierna ansåg att källkritik är det viktigaste syftet och målet med 
undervisningen men det är inte främst detta som de undervisar i. Fokus i 
undervisningen ligger istället på att visa eleverna vilka källor de har tillgång till och i 
vilken ordning dessa bör användas. Trots att resultatet visade att det finns ett glapp 
mellan vad bibliotekarierna anser vara syftet och målet med undervisningen och hur 
de beskriver att de går tillväga är det få av informanterna som har förslag på hur 
undervisningen kan utvecklas till att bli mer inriktad på källkritik. Bibliotekariernas 
förslag på vidareutveckling berör främst undervisningstiden som de vill utöka, men 
med ett liknande pedagogiskt tillvägagångssätt. 
 
I analys och diskussionskapitlet diskuteras vad detta kan bero på. En anledning kan 
vara att bibliotekarierna i dagsläget har svårt att få tillgång till eleverna. Då deras tid 
med eleverna är begränsad får de inte chans att ge eleverna den undervisning de 
önskar. Möjligtvis anser bibliotekarierna att de innan de undervisar i källkritik vill ge 
eleverna en grund för bibliotekets system och visa dem vilka källor de har tillgång till. 
På grund av tidsbrist faller källkritiken sedan bort. Tidsbrist kan också vara en av 
anledningarna till att bibliotekarierna inte hinner utveckla och prova nya 
undervisningsmetoder. 
 
Den stora inriktningen på det egna biblioteket och dess källor kan även ha att göra 
med att bibliotekarierna anser att de egna biblioteken har ett stort utbud och att detta 
kan göra elevernas skolarbeten bättre samt att de resurser som finns tillgängliga bör 
utnyttjas. Andra förklaringar som diskuteras är om bibliotekarierna väljer denna 
undervisningsmetod med anledning av att de anser att den är den mest fördelaktiga. 
Detta verkar dock det inte stämma då flera av bibliotekarierna resonerar om elevernas 
brister i informationssökning. Trots att de är medvetna om detta är förslagen på  
utvecklingen i undervisningen oftast få och handlar inte om ett förändrat pedagogiskt 
tillvägagångssätt.  
 
Ytterligare slutsatser som framkom i uppsatsen är att fem av de medverkande 
bibliotekarierna har ett tillvägagångssätt som tidigare studier har visat att 
bibliotekarier oavsett utbildning använder. Detta trots att den här studien enbart har 
granskat bibliotekarier utbildade efter högskolereformen 1993, då utbildningen har 
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utvecklats till att bli mer akademisk. Hypotesen som presenterades i inledningskapitlet 
visade sig alltså inte överensstämma med resultatet. Vad detta beror på diskuteras i 
det föregående kapitlet och anledningar kan vara att bibliotekarierna snabbt slussas in 
i tidigare kollegors arbetssätt när de kommer ut på sina arbetsplatser. Även lärare och 
elevers förväntningar på bibliotekarierna och bibliotekarieverksamheten påverkar 
antagligen hur det pedagogiska tillvägagångssättet utvecklas.  
 
Andra slutsatser som kan dras är att bibliotekarier till skillnad från sjuksköterskor, 
som genomgått en liknande akademisk förändring, inte på samma sätt har behövt 
konkurrera om sitt ämnesområde och sina yrkeskunskaper. Sjuksköterskorna har 
behövt konkurrera om sitt eget ämnesområde omvårdnaden framför de mer 
akademiskt utbildade läkarna och deras medicinska ämnesområde. Bibliotekarierna 
däremot har inte upplevt en liknande konkurrens och upplever kanske därför inte 
samma behov av förändring. Den konkurrens som bibliotekarierna upplever är främst 
en fråga om gränsen mellan lärarens och bibliotekariens arbetsuppgifter. 
 
Resultatet visade även att tiden är mycket central för bibliotekarierna i 
användarundervisningen. Att följa med eleverna i deras arbetsprocess och diskutera, 
handleda och värdera källor är ett arbete som tar längre tid än att enbart undervisa i 
vilka källor som finns tillgängliga och hur dessa bör användas. Detta kan vara en 
anledning till att en av de medverkande bibliotekarierna, som arbetar på ett integrerat 
folk- och skolbibliotek, i större utsträckning engagerar sig i elevernas arbeten, då det 
finns fler bibliotekarier tillgängliga där än på de mindre gymnasiebiblioteken.  
 
I det tidigare kapitlet diskuteras även varför två av bibliotekarierna har valt att 
utforma sin användarundervisning med en till skillnad från de övriga informanterna 
annorlunda metod. Troligt är att bibliotekariernas arbetsmiljö med bland annat skolan 
och kollegors arbetssätt påverkar dem. Personliga egenskaper som till exempel hur 
intresserad bibliotekarien är av pedagogik och användarundervisning kan också vara 
en orsak.  
 
Andra slutsatser som framkom av bibliotekariernas utsagor är att de upplever det svårt 
att förändra sitt arbetssätt då de menar att skolan är en långsam institution där 
förändringar tar tid. Särskilt två av bibliotekarierna påpekar detta och menar att de 
verkligen får kämpa för att förändra skolans och lärarnas arbetssätt så de får större 
tillgång till eleverna. I förra kapitlet diskuteras om orsakerna till detta och en 
anledning kan vara att lärarna inte har tillräcklig kunskap om bibliotekariernas 
kompetens. Även det faktum att skolans förändrade arbetssätt, med det 
problembaserande lärandet i centrum, är relativt nytt kan påverka bibliotekariernas 
arbetssätt. Då skolbiblioteket är den del av skolan som av tradition inte har något 
inflytande att påverka utbildningen kanske denna del av skolan och undervisningen 
påverkas sist. 
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9. Sammanfattning 
 
Dagens informationstäta samhälle kräver att medborgarna är informationskompetenta 
och att de på egen hand kan söka information. Skolan är en plats där elever förväntas 
tränas inför det kommande livet. Under de senaste åren har skolan förändrat sitt 
arbetssätt och utvecklats från en främst lärarledd undervisning till att få ett större 
fokus på problembaserat lärande där eleverna själva söker upp relevant information. 
På grund av skolans förändrade arbetssätt får även skolbiblioteken en förändrad och 
större roll i elevernas utbildning. När eleverna själva får större ansvar för sin 
informationssökning är det av stor vikt att de vet hur de på bästa sätt kan finna 
information och att de är källkritiska till den information de finner. Elevernas 
användarundervisning, och att den bedrivs på ett tillfredsställande sätt, blir därför 
mycket viktig. Mot bakgrund av detta har uppsatsen fokuserat på 
användarundervisning på gymnasiebibliotek. Syftet med uppsatsen har varit att 
studera gymnasiebibliotekariers upplevelser av den egna användarundervisningen 
samt deras tankar om att vidareutveckla denna. Genom att studera bibliotekariernas 
upplevelser istället för att studera deras faktiska tillvägagångssätt går det att få en bild 
av vad de själva tycker är viktigt att eleverna lär sig. Frågeställningarna var följande: 
 
Vilka pedagogiska tillvägagångssätt kan utläsas hos gymnasiebibliotekarier, utbildade 
efter högskolereformen 1993, angående den egna användarundervisningen? 
 
- Hur beskriver bibliotekarierna sitt tillvägagångssätt?  
- Vilka tankar har de om att vidareutveckla användarundervisningen? 
- Hur uttrycker bibliotekarierna de pedagogiska utgångspunkterna? 
 
I det inledande kapitlet formulerades även en hypotes, efter en inläsning på tidigare 
studier inom ämnet, som lyder:  
 
Bibliotekarier utbildade efter 1993 har tillskillnad från vad tidigare studier av 
bibliotekarier visat ett annorlunda pedagogiskt tillvägagångssätt i sina 
användarundervisningar.  
 
Tidigare forskning inom ämnesområdet har visat att bibliotekarier tenderar att 
fokusera mycket på källor när de undervisar i användarundervisning. Källfokus leder 
till en koncentration av det egna biblioteket och dess resurser. Även bibliotekets 
tekniska aspekter brukar prioriteras medan källkritik är något som det främst 
undervisas om i samband med undervisning om Internet. 
 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkter som används som stöd i analysen är hämtade 
från Carol Kuhlthaus och Olof Sundins forskning. Kuhlthau har i sin forskning 
utformat tre modeller om hur användarundervisning vanligtvis genomförs. Den första 
modellen, Source approach har ett starkt fokus på källor och då ofta de som finns 
tillgängliga i det egna biblioteket. Den andra modellen, Pathfinder approach fokuserar 
istället på en specifik sökväg som eleverna bör använda, medan den tredje, Process 
approach ser informationssökning som en process och fokuserar på att använda, tolka 
och finna mening i informationen. Även Sundins forskning om webbaserad 
användarundervisning har använts som teoretisk utgångspunkt i uppsatsen. Sundin har 
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i sin egen forskning använt sig av och även utvecklat Kuhlthaus teori med ytterligare 
ett steg, det kommunikativa där den sociala aspekten av informationssökning 
prioriteras.  
 
För att få svar på uppsatsens frågeställningar användes kvalitativa semistrukturerade 
intervjuer. Sju gymnasiebibliotekarier intervjuades enligt en intervjuguide, som var 
utformad efter uppsatsens frågeställningar och utifrån Kuhlthaus och Sundins teorier. 
De intervjuade bibliotekarierna var alla utbildade efter högskolereformen 1993, vilket 
var en av uppsatsens avgränsningar.  
 
Avsnittet Resultat presenteras utifrån fyra olika teman. Dessa är utformade för att 
besvara uppsatsens syfte. De teman som diskuteras är följande: tillvägagångssätt, 
syfte och mål, förslag på vidareutveckling och pedagogisk metod. Det resultat som 
framkom med hjälp av intervjuerna var att fem av de intervjuade bibliotekarierna har 
ett mycket liknande tillvägagångssätt. Vanligtvis träffar de eleverna vid två tillfällen 
när eleverna påbörjar sin utbildning. Vid det första tillfället blir de introducerade till 
de källor de har tillgång till i skolans eget bibliotek och hur de söker i bibliotekets 
katalog. Vid tillfälle två får eleverna en genomgång i skolans databaser och därefter 
bli de rekommenderade olika länksidor. I vissa fall om det finns tid kvar vid det andra 
undervisningstillfället tar bibliotekarien upp källkritik i samband med Internetkällor. 
Vid något av dessa tillfällen brukar eleverna även bli tipsade om en specifik sökväg 
som de alltid bör använda då de söker information. Flera av bibliotekarierna som har 
detta tillvägagångssätt menar att det är källkritiken som är det viktigaste med 
undervisningen samtidigt som de är nöjda med tillvägagångssättet de har idag. Dock 
skulle flertalet av bibliotekarierna vilja ha mer tid till undervisning, uppdelat på flera 
olika användarundervisningstillfällen med ett liknande tillvägagångssätt som de 
nuvarande. 
 
Resultatet tyder på att fem av de intervjuade har ett fokus på källor enligt Kuhlthaus 
modell Source approach och Sundins källorienterade förhållningssätt, men även ett 
fokus på en specifik sökväg enligt Kuhlthaus modell Pathfiner approach och Sundins 
beteendeorienterade förhållningssätt. Två av bibliotekarierna arbetar mer efter 
Kuhlthaus Process approach samt Sundins processorienterade förhållningssätt då de 
försöker att vara med i elevernas hela arbetsprocess och fungera som handledare. 
Dessa två har ingen standardutformning på användarundervisningen utan försöker att 
samarbeta och kommunicera med lärare och elever för att se vad eleverna är i behov 
av för tillfället. Det är även främst dessa två bibliotekarier som fokuserar på den 
kommunikativa aspekten i undervisningen likt Sundins fjärde modell.  
 
Uppsatsens resultat tyder på att trots att bibliotekarieutbildningen efter 
högskolereformen 1993 är mindre praktisk och inte ger eleverna konkreta förslag på 
hur de ska agera i en användarundervisningssituation har de intervjuade 
bibliotekarierna ett likartat tillvägagångssätt. Fem av informanterna och deras 
användarundervisning verkar inte ha blivit påverkade av skolans förändrade mer 
problembaserande lärande. En anledning till detta kan vara att förändringar tar tid, 
vilket flera av bibliotekarierna påpekar. De menar att skolans lärare inte känner till 
bibliotekariernas kompetens och av gammal vana inte utnyttjar bibliotekets resurser, 
trots många påtryckningar av bibliotekarierna. Flera av informanterna påpekar även 
att de vill visa eleverna det stora utbud som dessa har tillgång till via biblioteket. De 
menade att om eleverna har kunskap om detta blir deras skolarbeten bättre. 
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Källkritiken är något som de sedan på grund av tidsbrist inte hinner med, trots att flera 
av bibliotekarierna påpekar att syftet med undervisningen är att eleverna lär sig att 
tänka källkritiskt. Att följa med eleverna in i deras arbetsprocess är något som tar tid, 
vilket verkar vara en bristvara hos bibliotekarierna. Även dålig kommunikation 
mellan bibliotekarier och lärare verkar vara ett problem som påverkar 
användarundervisningen negativt då de båda parterna inte vet vilka uppgifter som 
tillhör vem, och vilken kompetens dessa har.  
 
Resultatet stämmer överens med de tidigare studier som gjorts inom ämnesområdet. 
Bland annat fann Folkesson och Limberg i sin studie från 2006 ett liknande resultat 
trots att de studerade bibliotekarier oavsett när de utbildades och inte enbart mer 
nyutbildade bibliotekarier. Hypotesen som presenterades i det inledande kapitlet 
visade sig alltså vara felaktig. En förklaring till resultatet skulle kunna vara att de 
senare utbildade bibliotekarierna slussas in i redan etablerade kollegors arbetssätt men 
även att de förväntningar som bibliotekarien möter av elever och personal påverkar 
arbetssättet.  
 
Resultatet visar även att det kan finnas ett glapp mellan bibliotekarieutbildningen och 
bibliotekariernas arbetssituation. Få av de medverkande bibliotekarierna 
kommenterade eller gav förslag på forskning inom ämnesområdet 
användarundervisning, trots utbildningens mer akademiska inriktning. Detta var dock 
något som inte ingår i uppsatsens syfte. De teoretiska kunskaper som bibliotekarierna 
nämnde från sin utbildning verkar de ha haft svårt att använda i det praktiska arbetet. 
Även detta kan bero på det klimat och den arbetssituation som bibliotekarierna 
kommer till när de börjar sitt arbete.  
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Bilaga 1 

Intervjumall 
 
Födelseår? 
Utbildning? 
Arbetserfarenhet? 
 
Hur går din användarundervisning till? Hur är tillvägagångssättet? Hur ofta? 
Klassvis? 
 
Source approach & Det källorienterade förhållningssättet 
 
Brukar du presentera källor för eleverna? 
Vilka, på vilket sätt? 
 
Brukar du ge förslag på vilka typer av källor som kan användas till vissa typer av 
uppgifter? 
Hur då, tips, övningar? 
 
 
Pathfinder approach & Det beteendeorienterade förhållningssättet 
 
Ger du förslag på i vilken ordning källorna kan användas? 
Uppmuntras eleverna att först få en överblick av ämnet? 
 
 
Process approach & Det processorienterade förhållningssättet 
 
Tar du vid undervisningstillfället upp den osäkerhet som kan förekomma under 
elevernas informationssökning? Förvirring, informationsöverflöd, osäkerhet och så 
vidare?  
 
Är källkritik något som du tar upp under din användarundervisning? På vilket sätt? 
Försöker du lära eleverna om en källa är pålitlig eller inte? 
på vilket sätt? Exempel? 
 
Försöker du lära eleverna om en källa är relevant eller inte till specifika 
arbetsuppgifter? 
Hur då? Tips, exempel? 
 
Hur ser du på källkritik? 
Är det något som går att lära ut? 
Är det en mognadsfråga, något som kommer med åldern? 
Eller en personlig egenskap som finns hos vissa elever? 
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Det kommunikativa förhållningssättet 
 
Sker användarundervisningen under ett tillfälle eller är du som bibliotekarie med in i 
elevernas arbeten? 
 
Hjälper du till med bearbetning av källor? 
 
 
Syfte och mål med användarundervisningen? 
 
Vilka frågor tycker du är viktiga att fokusera på? 
Vad är det viktigt att eleverna lär sig? Varför är just detta viktigt? För gymnasietiden, 
fortsatta studier, livet? 
 
 
Förslag på vidareutveckling? 
 
Hur skulle du vilja att användarundervisningen såg ut? 
Finns det några problem med att utföra användarundervisningen på det sätt som du 
skulle önska? 
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Bilaga 2 

Mail till informanter 
 
Hej! 
 
Jag heter Maria Pettersson och läser vid Bibliotekshögskolan i Borås. Just nu håller 
jag på att skriva på en magisteruppsats om användarundervisning på 
gymnasiebibliotek. Jag har valt att undersöka gymnasiebibliotekarier som påbörjat sin 
bibliotekarieutbildning efter högskolereformen 1993. Jag undrar därför om du 
påbörjade din utbildning efter 1993 och om du har lust att träffa mig för en kortare 
intervju? Intervjun kommer att fokusera på din syn på användarundervisning. 
Självklart kommer du att vara anonym.  
 
Skulle vara väldigt tacksam om du vill ställa upp. Hör gärna av dig om och när det 
skulle passa dig. 
 
Med vänliga hälsningar/ Maria Pettersson 
 
Tel xxx-xxxxxx eller xxx-xxxxxxx 
 
 


