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Abstract:  The aim of this thesis is to examine the relationship  

between user education at high schools and the context in 
which it takes  place. In order to accomplish this qualitative 
interviews have been executed with librarians at five 
Swedish high schools. The theoretical framework of this 
thesis is based on the sociocultural perspective and four 
approaches to user education developed by Olof Sundin.  
 
Based on the empirical material six themes have been 
identified. Each one represents a contextual factor which 
influences the user education. These are the teachers, the 
audience, the access to information technology needed in 
the education, the amount of lesson time, the librarian’s 
thoughts concerning the planning of the lessons and the 
room in which the lesson takes place. The themes mainly 
influence the contents of the education, how often it takes 
place and where it takes place.  
 
The study implies that the teachers are very important, 
because they have the ability to decide whether or not the 
user education is to happen. Likewise, their influence on 
the contents of the education can be rather large. Except for 
this they also know their classes, which is important when 
planning the education. A lack of information about the 
class may cause the librarian to plan the education 
according to assumptions of their knowledge in the area 
based on previous experiences of other classes.  Thus the 
teachers can be said to have a key position for the user 
education today, and for its future.     
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1 Inledning 
I dagens samhälle har kunskaper i att söka, värdera och använda information blivit allt 
viktigare för att kunna delta som medborgare. Detta eftersom tillgången till information 
ökat explosionsartat sedan Internets uppkomst, vilket medför att förmågan att avgöra 
olika informationskällors tillförlitlighet är nödvändig. Som en följd av detta har alltmer 
vikt kommit att läggas vid kunskapsinhämtande genom forskningsbaserade metoder i 
samhället i stort (Limberg & Folkesson 2006, s. 113). Här har skolan en viktig roll i att 
utveckla denna kompetens hos sina elever, vilket också poängteras i läroplanerna. Stort 
fokus läggs i dessa på att eleverna ska utveckla en förmåga att kunna söka, kritiskt 
granska och sammanställa information samt att de ska tillägna sig kunskaper för att 
kunna delta i samhället (Lpf94, s. 5). Med andra ord förväntas eleverna utveckla 
informationskompetenser som de ska kunna tillämpa i olika skilda situationer.  

Detta är ett område som på många sätt berör den kompetens som skolbibliotekarierna 
genom sin biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildning tillägnat sig. Forskning 
kring undervisning i att söka, använda samt kritiskt värdera information visar på att 
sådan utbildning har potential i att hjälpa eleverna att utveckla dessa kompetenser om 
den sker på ett fördelaktigt sätt. Det har forskats en hel del kring vad detta fördelaktiga 
sätt innebär, vilket har resulterat i en mängd varierade rekommendationer kring hur 
denna form av undervisning bör bedrivas. Det som framhålls som varande av stor vikt 
är framför allt att den är integrerad i och anknyter till elevernas övriga skolarbete, som 
t.ex. vid temaarbeten (t.ex. Kuhlthau 1987, s. 25; Kühne 1993, s. 238). Vidare visar 
senare tids forskning även på att det är viktigt att eleverna ges olika former av stöd 
under hela arbetsgången vid undersökande arbetssätt (Limberg & Folkesson 2006, s. 
116).  

Det har även forskats kring hur denna form av undervisning faktiskt ser ut och 
genomförs på skolorna. Det har här kunnat konstateras att den ofta inte ligger i fas med 
forskningen och de rekommendationer som ges (Sundin 2005, s. 155f; Limberg & 
Folkesson 2006, s.125). Liknande problem, som bl.a. består i att undervisningen ofta 
bedrivs som isolerade lektioner där den framför allt fokuserar på att presentera olika 
former av källor samt även på att ge eleverna en sökordning mellan dessa källor, har 
påvisats i denna form av forskning från olika tidsperioder (Limberg & Folkesson 2006, 
s. 52; Hammenskog & Kristjánsdottír 2008, s. 69). Av denna anledning har jag kommit 
att intressera mig för varför dessa problem tycks vara relativt bestående, samtidigt som 
forskningen kommit långt med olika former av rekommendationer.   

Det sammanhang, eller med andra ord den kontext, en individ befinner sig i framhålls i 
det sociokulturella perspektivet som viktigt. Olika kontexter utgör, enligt detta 
perspektiv, en grund för människors handlande på så vis att de innehåller olika mer eller 
mindre uttalade normer för accepterat och förväntat beteende utifrån vilka människor 
anpassar sitt handlande (Säljö 2000, s. 129).  Denna uppsats tar sin utgångspunkt i detta 
att kontexten i vilken skolbibliotekariernas undervisning sker kan vara av betydelse när 
det gäller dessa former av problem som påvisats i forskningen. Intresset ligger på att 
undersöka hur skolbibliotekariers användarundervisnings kontext ser ut och vilken 
betydelse olika kontextuella omständigheter har när skolbibliotekarier planerar samt 
genomför användarundervisning. 
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1.1 Val av utbildningskontext 
Då denna uppsats, som nämndes ovan, tar sin utgångspunkt i att kontexten inom vilken 
användarundervisningen sker har betydelse för hur undervisningen ter sig fann jag det 
lämpligt att utföra min undersökning på en utbildningsnivå där de som studerar har fått 
inrikta sig mot olika utbildningsområden. Detta eftersom varje sådan 
utbildningsinriktning utgör ytterligare en dimension i den kontext 
användarundervisningen sker inom och därför kan ha betydelse för skolbibliotekarien 
och dennes undervisning. Val av utbildningsinriktning sker, i vanliga fall, först på 
gymnasiet och sedan vid högre studier i form av att de studerande väljer ett program 
med en viss ämnesinriktning som de följer under sin utbildning. Av dessa två föll mitt 
val av utbildningsnivå på gymnasiet. Den viktigaste anledningen till detta var storleken 
på gymnasiebibliotek i förhållande till universitets- eller högskolebibliotek. 
Gymnasiebibliotek är, i princip alltid, en mindre organisation med ett fåtal utbildade 
bibliotekarier anställda. Detta medför att en och samma gymnasiebibliotekarie kan 
ansvara för användarundervisningen riktad mot ett flertal olika gymnasieprogram, som 
alltså utgör olika kontexter. Ett universitets- eller högskolebibliotek är i stället en stor 
organisation med många anställda, där ansvaret för användarundervisning kan vara 
uppdelat på ett flertal olika bibliotekarier.          

Därutöver har även den uppdelning som finns bland gymnasiets program i studie- och 
yrkesinriktade, d.v.s. om de i första hand förbereder eleverna för högre studier eller för 
yrkeslivet, varit betydelsefullt i mitt val, då detta utgör ytterligare en del i kontexten 
som skulle kunna vara viktig.   

Mitt val av gymnasiet som utgångspunkt för min uppsats är alltså en följd av en vilja att 
få in så många aspekter som möjligt i den kontext som skolbibliotekarien, enligt det 
sociokulturella perspektivet, har att förhålla sig till vid utformandet av sin 
användarundervisning. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka 
gymnasiebibliotekariers organiserade användarundervisning och att genom detta 
perspektiv ge en förståelse för hur den omgivande kontexten skapar villkor för den 
organiserade användarundervisningen på gymnasiet. 

Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågeställningar:  

Huvudfrågeställningar: 

• Hur ser den organiserade användarundervisningens kontextuella förutsättningar 
ut på ett mindre antal gymnasieskolor? 

• På vilket sätt har dessa förutsättningar betydelse för användarundervisningen?  

Delfrågeställningar: 

1. Vilka kontextuella omständigheter med betydelse för användarundervisningen 
kan identifieras i det empiriska materialet? 

2. Vilken betydelse har dessa för användarundervisningen och dess upplägg?  
3. Vilken relation har dessa omständigheter till varandra? 
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1.3 Avgränsningar 
För att avgränsa uppsatsen har jag valt att endast se till gymnasiebibliotekariernas 
perspektiv. Därmed har andra parters, såsom elevers och lärares, synvinklar uteslutits ur 
denna uppsats. Dessa är dock två perspektiv som skulle vara både intressanta och 
relevanta att undersöka i andra studier för att på så vis fungera som ett komplement till 
denna uppsats. 

Den form av användarundervisning denna uppsats kommer undersöka är sådan som i 
förväg är planerad att den ska ske. Mer spontan undervisning som t.ex. kan ske då en 
elev kommer och ställer en fråga i referensdisken kommer därmed inte behandlas här. 
Utöver detta avgränsas användarundervisning även till att handla om 
undervisningstillfällen som rör sökning, användning samt värdering av information. 
Därmed faller också verksamhet som t.ex. bokprat utanför ramen för denna uppsats. 
Dessutom avgränsar jag mig till att endast undersöka användarundervisning som riktas 
mot gymnasieelever. Däremot begränsar jag mig inte till att endast undersöka 
användarundervisning som sker i en specifik miljö, så som biblioteket eller ett klassrum. 
I stället ser jag miljön som användarundervisningen sker i som en viktig dimension för 
uppsatsens syfte, då valet av miljö för undervisningen kan säga något om dess 
förhållande till elevernas utbildnings- och ämneskontext. 



 4 

2 Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer jag att presentera mina teoretiska utgångspunkter samt vilken 
roll dessa spelat för denna uppsats.  

Då jag i denna uppsats intresserar mig för användarundervisning i förhållande till den 
kontext denna sker inom är det lämpligt att använda en teoretisk utgångspunkt som 
framhåller kontexten som varande av betydelse, vilket det sociokulturella perspektivet 
gör. Detta perspektiv är, med sitt fokus på kontextens betydelse för lärande samt för 
människors agerande och handlande, den teori denna uppsats främst lutar sig mot. Den 
utgör grunden för mitt syfte och mina frågeställningar på så vis att dessa är utformade 
för att möjliggöra en analys av användarundervisningens relation till den omgivande 
kontexten. Även vid analysen av mitt empiriska material spelar detta perspektiv en 
betydande roll genom att det ger mig möjlighet att identifiera olika faktorer i den 
omgivande kontexten som undervisningen förhåller sig till samt att förklara varför. För 
att kunna uppfylla uppsatsens syfte, att i linje med det sociokulturella perspektivet 
undersöka hur kontexten skapar villkor för gymnasiebibliotekariers 
användarundervisning, kombinerar jag vid analysen av mitt material detta perspektiv 
med en modell bestående av fyra olika förhållningssätt som kan återfinnas i 
användarundervisning. Varje förhållningssätt i modellen består av ett visst innehåll i 
undervisningen, d.v.s. de ger en bild av vad som tas upp i undervisningen. Detta ger mig 
en möjlighet att utifrån vilka förhållningssätt jag kan identifiera i mitt empiriska 
material relatera dessa till den omgivande kontext i vilken användarundervisningen 
sker. På så sätt kan deras relation till varandra bli tydliga.  

Den modell över olika förhållningssätt som jag kommer använda har skapats av Olof 
Sundin, forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap vid Lunds universitet, och 
beskrivs i Webbaserad användarundervisning: Ett forum för förhandlingar om 
bibliotekariers professionella expertis från 2005. Den är en vidareutveckling av en 
tidigare modell bestående av tre förhållningssätt, vilka har många likheter med de tre 
första förhållningssätten i Sundins vidareutveckling. Den tidigare modellen är utvecklad 
av Carol Collier Kuhlthau, professor vid Department of Library and Information 
Science på Rutgers University. Då denna är den ursprungliga modellen kommer jag 
kortfattat redogöra för denna, innan jag mer ingående beskriver Olof Sundins 
vidareutveckling av denna. Jag kommer även i en figur visa de viktigaste likheterna och 
skillnaderna mellan de båda modellerna. Först av allt kommer jag dock inleda med att 
beskriva det sociokulturella perspektivet.    

2.1 Det sociokulturella perspektivet 
Det sociokulturella perspektivet har sina rötter inom pedagogiken. Perspektivet 
innehåller flera olika aspekter med det gemensamt att kontextens roll framhålls. Jag 
kommer här endast gå in på de aspekter som jag använder mig av vid min analys.  

Inom detta perspektiv betonas att synen på hur lärande bäst sker samt vad som är viktigt 
att lära sig är beroende av hur vår omgivning ser ut, d.v.s. i vilken kontext lärandet sker 
(Säljö 2000, s. 17). Med andra ord är lärandet situerat och alltså sammankopplat med 
den kontext det sker i. Detta medför också att användarundervisningen, i likhet med allt 
annat lärande, är kontextberoende och det som lärs ut är sammankopplat med det 
sammanhang det sker i. Därmed menar Limberg, Sundin och Talja (2009) att 
informationssökning och informationskompetens i ett visst sammanhang är svårt att 
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överföra till ett annat sammanhang (s. 53). Detta eftersom även begreppet information 
påverkas av och definieras olika i olika kontexter. Dessutom finns det i skilda kontexter 
skilda förväntningar på hur informationssökning och –användning bör ske som påverkar 
individen och dennes sätt att ta sig an detta (Sundin 2005, s. 153).  

Vidare poängteras i detta perspektiv att det sammanhang en individ befinner sig i har 
betydelse för hur denna kommer handla (Säljö 2000, s. 130). I olika kontexter finns 
olika mer eller mindre uttalade normer för vilken sorts beteende som är accepterat och 
lämpligt. Individens handlande i en viss kontext hänger samman dels med tidigare 
erfarenheter från liknande sammanhang och dels med att denne känner av vilket 
beteende som är accepterat i den specifika kontext denne befinner sig i (Ibid., s. 128). 
Detta medför att samma individ kan komma att handla på olika sätt i olika kontexter. 
Detta är av vikt för denna uppsats då olika undervisningstillfällen utgör olika kontexter 
för bibliotekarien. Enligt det sociokulturella perspektivet medför detta dels att synen på 
vad eleverna bör lära sig sannolikt skiljer sig åt och dels att det i olika situationer och 
kontexter kan finnas olika förutsättningar vad gäller accepterat beteende för 
bibliotekarien. Även den fysiska platsen där användarundervisningen sker kan bjuda på 
olika förutsättningar vad gäller accepterat och förväntat beteende, t.ex. kan 
klassrumsmiljö medföra andra förväntningar än biblioteksmiljö. Inom olika yrken finns, 
enligt Säljö, dessutom ofta en outtalad kunskap om hur den egna professionen förhåller 
sig till andra yrkesgrupper samt vilka normer som finns inom den egna professionen för 
handlande i olika situationer (2000, s. 130). 

I olika kontexter finns dessutom olika former av redskap, hjälpmedel som utvecklats för 
att kunna hantera omvärlden, tillgängliga. Dessa kan vara fysiska, t.ex. datorer, eller 
intellektuella, t.ex. kommunikation (Säljö 2000, s. 22). Inom det sociokulturella 
perspektivet framhålls att lärandet är medierat d.v.s. människor hanterar olika 
situationer genom att använda olika former av redskap. Deras handlande i en viss 
kontext bör ses i relation till hur de använder olika redskap samt vilka redskap som 
används (Ibid., s. 76). Detta är av intresse i denna uppsats eftersom de redskap som 
finns tillgängliga för bibliotekarien i samband med användarundervisningen eventuellt 
skulle kunna användas på olika sätt i olika undervisningssituationer. Detta skulle då visa 
på en aspekt i användarundervisningens kontext som inverkar på denna.   

2.2 Förhållningssätt inom användarundervisningen 
I detta avsnitt ska jag beskriva den modell med olika förhållningssätt som jag 
kombinerar det sociokulturella perspektivet med. Som nämnts ovan kommer jag dock 
inleda med en kortfattad redogörelse av den modell denna är en vidareutveckling av. 

Den amerikanska professorn Carol Collier Kuhlthau har, som jag skrivit ovan, utvecklat 
en modell bestående av tre olika förhållningssätt som kan återfinnas i 
användarundervisning på skolbibliotek. Dessa beskrivs i artikeln An Emerging Theory 
of Library Instruction (Kuhlthau 1987).  
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Modellen består av: - source approach vilket innebär att fokus ligger på att lära 
eleverna att hitta i det egna biblioteket och att presentera de 
informationskällor som erbjuds här 

 - pathfinder approach fokuserar  på att lära eleverna en viss 
ordningsföljd i vilken olika informationskällor ska konsulteras 

 - process approach fokuserar på användaren samt dennes tankar 
och känslor under informationssökningsprocessens olika stadier 

 (Kuhlthau 1987, s. 23-26) 

2.2.1 Fyra förhållningssätt till användarundervisning 
Sundins vidareutvecklingen av denna modell, som alltså är den modell jag utgår ifrån 
vid min analys, består av tre förhållningssätt med stora likheter med Kuhlthaus ovan 
beskrivna modell. Dessa benämns källorienterat förhållningssätt, beteendeorienterat 
förhållningssätt och processorienterat förhållningssätt. Dessutom har modellen utökats 
med ytterligare ett förhållningssätt, nämligen det kommunikativt orienterade. Som 
nämnts ovan beskrivs dessa i artikeln Webbaserad användarundervisning: Ett forum för 
förhandlingar om bibliotekariers professionella expertis (Sundin 2005). Sundin 
poängterar att en användarundervisning vanligen består av flera förhållningssätt, men att 
ett eller två av dessa utgör huvudfokus (2005, s. 148).  

2.2.1.1 Källorienterat förhållningssätt 
Det utmärkande för detta förhållningssätt är, som namnet antyder, att fokus ligger på att 
beskriva de källor som finns tillgängliga samt till vad de kan användas. I dessa 
beskrivningar utelämnas dock en kritisk analys av källornas innehåll samt dess kontext. 
Internet beskrivs emellertid som en källa som bör användas med eftertanke och 
försiktighet. När en källorienterad användarundervisning tar upp källkritik görs detta i 
form av mer allmänna råd utan att relatera de enskilda källorna till den kontext de 
skapats i och därmed kan förstås igenom (Sundin 2005, 148f). Detta förhållningssätt har 
i Kuhlthaus modell sin motsvarighet i source approach. 

2.2.1.2 Beteendeorienterat förhållningssätt 
Även i det beteendeorienterade förhållningssättet ligger tyngdpunkten på källorna. Här 
är syftet dock att ge användaren ett sätt att angripa informationssökningen genom att 
presentera en ordningsföljd i vilken de olika källorna ska konsulteras för bästa resultat. 
Utgångspunkten i denna ordningsföljd ligger i det egna bibliotekets 
informationsresurser, som presenteras tidigt. Bland de sista källorna att presenteras är 
vanligen Internet. Inom detta förhållningssätt ges inte några direkta beskrivningar av 
källornas innehåll eller deras kontext, utan den enskilda källans relevans bedöms istället 
utifrån var i den ordningsföljd av källor som eleven befinner sig, d.v.s. en källa som tas 
upp tidigt i beskrivningen av ordningsföljden ses som tämligen irrelevant i ett senare 
stadium i denna. En viktig del i det beteendeorienterade förhållningssättet är också att 
ge en detaljerad beskrivning av sökteknik. Även här är syftet att förse eleven med en 
”mall” över ett tillvägagångssätt som denne steg för steg kan följa då denne genomför 
egna sökningar. Syftet är att ge användaren en förståelse för hur bibliotekets olika källor 
kan utnyttjas i relation till varandra (Sundin 2005, s. 149ff). Detta förhållningssätt har 
många likheter med pathfinder approach i Kuhlthaus modell. 
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2.2.1.3 Processorienterat förhållningssätt 
I detta förhållningssätt belyses informationssökning som en process bestående av flera 
på varandra följande steg. Dessa steg presenteras i den ordning de vanligen infaller i 
informationssökningsprocessen, d.v.s. att presentationen vanligen tar sin början i 
problemformulering, för att sedan gå vidare till sökningen av information med 
sökteknik o.s.v. (informationssökningsprocessen presenteras närmre i avsnitt 3.2.5.3, s. 
20f i denna uppsats). Sättet att skildra elevens resa genom dessa olika steg kan variera 
från att hålla sig strikt till att de olika stegen avlöser varandra till att ge mer utrymme för 
att informationssökningsprocessen karaktäriseras av ett växelspel mellan de olika 
stegen, där användaren hoppar fram och tillbaka. Ofta tas även användarens känslor i 
olika faser av informationssökningen upp. Sundin menar att detta förhållningssätt 
belyser informationssökning där informationsbehovet är sprungen ur en 
problemlösningssituation. Annan form av informationssökning behandlas därmed inte i 
detta förhållningssätt. Vidare poängterar han att ämnet för informationssökningen eller 
den kontext denna sker i inte berörs i detta förhållningssätt. Detta medför att 
informationssökningen presenteras som en process som är generaliserbar på alla 
användare (Sundin 2005, s. 151f). Detta förhållningssätt har i Kuhlthaus modell sin 
motsvarighet i process approach.  

Skillnaden mellan detta förhållningssätt och det föregående (beteendeorienterat) är att 
användaren i det processorienterade förhållningssättet presenteras för en ”mall” över 
vilka steg informationssökningen består av (från problemformulering och vidare). I det 
beteendeorienterade förhållningssättet ges användaren istället en ”mall” för i vilken 
ordning denne ska använda de olika källor som finns tillgängliga.   

2.2.1.4 Kommunikativt orienterat förhållningssätt  
Detta förhållningssätt fokuserar informationssökning som en social aktivitet där 
användaren både direkt och indirekt interagerar med andra individer under 
informationssökningen. Direkt interaktion, såsom samarbete eller diskussion med andra, 
framhålls i detta förhållningssätt som viktigt för att användaren ska kunna sätta in 
informationen i ett sammanhang som ger den mening. Indirekt interaktion diskuteras 
också ofta och innebär att användaren t.ex. kan följa förslag på sökord eller länkar som 
en sökmotor ger baserat på hur andra individer som sökt efter liknande information gått 
tillväga. När det gäller källkritik ges bedömning av informationens kognitiva auktoritet 
stort utrymme. Detta innebär en bedömning av hur pass trovärdiga en författares eller 
institutions påståenden är inom det ämnesområde informationssökningen riktar sig mot.  
För att kunna bedöma trovärdigheten på ett bra sätt betonas att användaren måste vara 
insatt i ämnet och ha en förståelse för dess begrepp samt teoretiska grund (Sundin 2005, 
s. 152ff). Det kommunikativt orienterade förhållningssättet bygger på det 
sociokulturella perspektivet. I det kommunikativt orienterade förhållningssättet läggs på 
liknande sätt som i det sociokulturella perspektivet vikt vid att olika kontexter har olika 
förväntningar på informationssökning och –användning som påverkar individen (Sundin 
2005, s. 153). 
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2.2.1.5 Jämförelse mellan Kuhlthaus och Sundins modeller 
För att tydliggöra de likheter och skillnader som finns mellan Kuhlthaus och Sundins 
respektive modeller kommer jag här nedan i punktform göra en jämförelse dem 
emellan. Detta eftersom jag menar att då Sundins modell bygger på Kuhlthaus är det är 
av vikt att ge en bild av den ursprungliga modellen och i vilka avseenden denna har 
vidareutvecklats.  

Figur 2.1. Översikt över Kuhlthaus modell bestående av tre approaches samt Sundins modell bestående 
av fyra förhållningssätt till användarundervisning 

 
2.3 Tillämpning av de teoretiska utgångspunkterna 
Mina två ovan beskrivna teoretiska utgångspunkter, främst det sociokulturella 
perspektivet, men även de fyra förhållningssätt som Sundin har identifierat, har varit 
viktiga under arbetet med denna uppsats och påverkat i princip alla delar samt val i 
denna uppsats. Som jag nämnde ovan har det sociokulturella perspektivet varit viktigt 
redan vid formuleringen av denna uppsats syfte och frågeställningar. De har utformats 
för att mitt empiriska material ska kunna analyseras genom just det sociokulturella 
perspektivet och för att detta perspektiv ska vara ett stöd i att uppnå mitt syfte samt 
besvara mina frågeställningar. Även vid val av metod samt insamling och analys av det 
empiriska materialet har mina teoretiska utgångspunkter spelat en viktig roll, vilket jag 
kommer beskriva närmre i kapitel 4, Metod. Utöver detta har mina teoretiska 
utgångspunkter även spelat roll vid urval samt läsning av tidigare forskning. Detta 
kommer jag beskriva mer ingående nedan i kapitel 3, Styrdokument och tidigare 
forskning. 

Kuhlthau: tre appoaches (1987, s. 23-27) Sundin: fyra förhållingssätt (2005, s. 148-154) 

Source approach 

• Presentation av källor som erbjuds i biblioteket 
• Användning av källorna tas ej upp 
• Berör ej kritisk värdering av källorna 

 

Källorienterat förhållningssätt 

• Beskrivning av tillgängliga källor och redskap för 
informationssökning 

• Beskrivning av innehåll och användningsområden 
för källor 

• Belyser ej specifika källors kontext 
• Allmänna råd för källkritik 
• Vaksamhet vid användning av Internet 

Pathfinder approach 

• Presentation av en sökordning mellan olika källor 
• Sökordningen är knuten till ett specifikt ämne 
• Berör ej kritisk värdering av källorna 

Beteendeorienterat förhållningssätt 

• Presentation av en sökordning mellan olika källor 
• Sökordningen är inte ämnesanknuten 
• Källornas innehåll och kontext beskrivs ej 
• Detaljerad beskrivning av sökteknik 

Process approach 

• Presentation av informationssökningsprocessen som 
bestående av olika faser 

• Fokus på individens känslor under olika faser av 
sökprocessen 

Processorienterat förhållningssätt 

• Presentation av informationssökningsprocessen 
som bestående av olika faser 

• Individens känslor under olika faser tas upp 
• Informationssökningens ämne och kontext berörs 

ej 

 Kommunikativt orienterat förhållningssätt 

• Informationssökning beskrivs som en social 
aktivitet 

• Samarbete och diskussion betonas 
• Bedömning av informationens kognitiva auktoritet 

framhålls 
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3 Styrdokument och tidigare forskning 
I förestående kapitel kommer jag att sätta in mitt syfte, mina frågeställningar samt mina 
teoretiska utgångspunkter, med andra ord den grund denna uppsats vilar på, i ett större 
sammanhang genom att relatera dem dels till styrdokument för gymnasieskolan och dels 
till tidigare forskning på området skolbibliotek och lärande. 

3.1 Styrdokument 
I detta avsnitt kommer Skollagen (SFS 1985:1100), Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) 
samt Läroplanen för de frivilliga skolformerna, som alla är relevanta för 
gymnasieskolan samt dess skolbibliotek, presenteras. 

3.1.1 Skollagen 1985:1100 samt Bibliotekslagen 1996:1596 
Skollagen är den lag som reglerar det svenska utbildningsväsendets verksamhet från 
förskolenivå upp t.o.m. gymnasienivå. Av denna framkommer att det på gymnasienivå 
ska erbjudas treårig utbildning på program som kan vara nationella eller 
specialutformade. De ska vara en förberedelse dels för högre studier och dels för 
yrkeslivet (SFS 1985:1100, 5 kap., 3-4§). Varje kommun ska ha en skolplan där dess 
utbildningsverksamhet beskrivs (SFS 1985:1100, 2 kap., 8§). I skollagen nämns 
ingenting om skolbibliotek, vilket föranleder mig att även presentera Bibliotekslagen.  

Bibliotekslagen är den lag som reglerar biblioteksverksamheten i Sverige och i denna 
regleras även skolbibliotekens verksamhet till viss del. Av 5§ framkommer att det i 
såväl grundskola som gymnasiet ska ”finnas lämpligt fördelade skolbibliotek” (SFS 
1996:1596). I mina ögon är detta en något tvetydig formulering som inte medför ett 
direkt krav på att skolbibliotek ska finnas på skolorna. När skolbibliotekens verksamhet 
regleras ligger fokus på att de ska tillhandahålla teknisk utrustning för 
informationssökning, böcker samt liknande resurser till eleverna (SFS 1996:1596, 9§). 
Min tolkning är att det är en mer traditionell biblioteksverksamhet baserad på 
tillhandahållning av material som framhålls i Bibliotekslagen. En mer undervisande roll 
för skolbibliotekarien nämns inte. 

3.1.2 Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) 
Läroplanen är, tillsammans med skollagen, det styrdokument som ger övergripande 
riktlinjer för arbetet på skolan. Ett återkommande tema i denna är vikten av att den 
enskilde elevens ”förutsättningar, behov och kunskapsnivå” sätts i fokus i 
undervisningen (Lpf 94, s. 4). De elever vars förutsättningar att klara de mål som finns 
för utbildningen är mindre än andra elevers ska skolan ge särskilt stöd åt och detta 
nämns som en uppgift för alla anställda på skolan (Ibid., s. 4, 11). Det framhålls att alla 
elever ska ges en likvärdig utbildning (Ibid., s. 4).  

När det gäller skolbiblioteket nämns det att det vilar på rektorns ansvar att se till att 
eleverna har tillgång till hjälpmedel i sina studier och bland dessa hjälpmedel nämns 
bl.a. bibliotek och datorer (Ibid., s. 16). I min tolkning kan detta dock inte sägas 
innebära ett krav på att skolan överhuvudtaget behöver ha ett eget skolbibliotek för att 
rektorn ska kunna uppfylla detta ansvar. I mina ögon verkar det räcka med att eleverna 
har tillgång till ett närliggande folkbibliotek. Denna tolkning styrks även av att det 
anges som lärarnas ansvar att ”se till att eleverna tillägnar sig bok- och 
bibliotekskunskap” (Ibid., s. 12). I övrigt nämns skolbiblioteket inte och den eventuella 
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verksamhet detta bedriver regleras inte, utöver att vissa riktlinjer anges som ett ansvar 
för alla anställda på skolan (se t.ex. s. 11f). Ett intressant inslag i Lpf 94, ur 
användarundervisnings- samt skolbibliotekssynpunkt, är dock att det anges att eleverna 
genom sin utbildning ska utveckla en kompetens i att ”orientera sig i en komplex 
verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt” (Ibid., s. 5). I detta 
sammanhang framhålls en förmåga att söka, använda samt kritiskt granska och värdera 
information som varande av stor vikt att eleverna tillägnar sig genom sin 
gymnasieutbildning. Det regleras dock inte vem som ansvarar för detta (Ibid., s. 5).    

3.2 Tidigare forskning 
Här kommer tidigare forskning kring användarundervisning samt skolbibliotek 
presenteras. Avsnittet inleds med val av litteratur och avslutas med reflektioner kring 
olika aspekter på forskningen. 

3.2.1 Val av tidigare forskning 
När jag valt ut den forskning som kommer presenteras här nedan har jag haft två 
utgångspunkter. Den första har inneburit att forskningen ska vara relevant i förhållande 
till mitt syfte samt mina frågeställningar. Mer konkret har denna utgångspunkt tagit sig 
uttryck i att jag intresserat mig för studier som behandlat användarundervisning ur olika 
infallsvinklar samt olika faktorer som visat sig vara viktiga för undervisningssituationen 
samt hur denna blir.  

Den andra utgångspunkten har inneburit en ambition att välja ut forskning som 
representerar olika teoretiska utgångspunkter. Under tiden som jag har satt mig in i 
tidigare forskning inom området skolbibliotek och lärande har jag förstått att det här 
finns ett antal olika synsätt på hur användarundervisning bör bedrivas, dess innehåll 
samt hur eleverna ska tillägna sig detta och bli informationskompetenta. Dessa olika 
synsätt är delvis konkurrerande, men kan även komplettera varandra och de grundar sig 
mycket i vilket teoretiskt förhållningssätt forskaren har. Även min uppsats representerar 
med sin utgångspunkt i framför allt det sociokulturella perspektivet, men även i Sundins 
modell över förhållningssätt, ett visst synsätt på användarundervisning. Då avsnittet 
tidigare forskning är ett sätt att placera in sin egen studie bland den forskning som har 
bedrivits respektive bedrivs inom området har jag sett detta som att både uppsatsens 
ämnesområde samt dess teoretiska synsätt kan behandlas här. Därför har jag valt att 
presentera forskning som representerar olika synsätt på användarundervisning och dess 
innehåll, även sådana som inte helt stämmer överens med det synsätt som återfinns i 
denna uppsats. Det är främst forskning som rör elevers informationssökning samt 
informationskompetens och rekommendationer för användarundervisningen som jag 
använder i detta syfte, eftersom de behandlar områden som relaterar till denna uppsats 
intresseområde. Det har varit min ambition att, i ljuset av mina teoretiska 
utgångspunkter, även reflektera kring den forskning som presenteras i syfte att visa på 
vad de olika teoretiska utgångspunkterna innebär samt hur de förhåller sig till det 
sociokulturella perspektiv denna uppsats respresenterar. Reflektionerna ska alltså 
fungera som ett sätt att placera in min teoretiska utgångspunkt bland den forskning som 
genomförts kring för uppsatsen relevanta områden. En viktig strategi för mig har varit 
att intressera mig för vilka forskare som återkommande nämns som viktiga i de studier 
jag tagit del av. Det är min uppfattning att de forskare samt de studier som nämns som 
betydelsefulla med största sannolikhet har inverkat på hur den fortsatta forskningen 
inom området utvecklats sig samt vilken riktning denna tagit. Detta medför att några av 
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de studier som kommer presenteras i förestående kapitel är att betrakta som något äldre, 
men eftersom de fortfarande refereras till i nyare forskning anser jag att det är viktigt att 
ta upp dem även här för att kunna ge en bild av hur forskningsområdet utvecklat sig. 

I den tidigare forskning jag valt ut har jag kunnat identifiera några återkommande 
teman, som presentationen av de olika studierna kommer att utgå ifrån. Först kommer 
jag dock mycket kortfattat beskriva de olika teoretiska utgångspunkter som jag kommer 
relatera till när det gäller att placera in min uppsats bland olika teoretiska 
utgångspunkter. Kapitlet avslutas med reflektioner av dels viktiga tendenser i 
forskningen och dels av de olika teoretiska utgångspunkter som presenterats. 

3.2.2 Olika teoretiska utgångspunkter i forskning kring skolbibliotek och lärande 
I detta avsnitt presenteras, som nämnts ovan, teoretiska utgångspunkter jag funnit som 
förekommer i utvalda studier i den forskning jag tagit del av kortfattat. De teoretiska 
utgångspunkter som presenteras här utgår ifrån hur forskarna själva beskriver sina 
utgångspunkter och ska inte blandas ihop med de utgångspunkter denna uppsats 
använder sig av (som beskrevs i föregående kapitel). I resterande avsnitt i detta kapitel 
kommer jag alltså inte ge någon förklaring till respektive perspektiv. 

Systemorienterad ansats: Objektet för undersökningen betraktas som ett system eller 
en del av ett system. Det kan röra sig om t.ex. en organisation eller en institution. Ett 
system ses vanligtvis som en del av ett större system, men samtidigt är det i sin tur 
vanligen uppbyggt av olika mindre system. Exempelvis en skola utgör alltså, enligt 
detta teoretiska synsätt, i sig ett system, som är uppbyggt av olika mindre system 
(delsystem) såsom olika klasser, lärarlag, skolbibliotek. Inom ett system finns, enligt 
detta synsätt, alltid en strävan att genom samarbete mellan de olika delsystemen 
omvandla de resurser, t.ex. personal, användare, utrustning (input) som finns 
tillgängliga till något önskvärt som t.ex. en service, en produkt eller ett beslut (output). 
Detta görs genom någon form av process. Enligt en systemorienterad ansats kan alltså 
det som sker i ett system beskrivas som input→process→output. Systemets existens är 
beroende av kvalitén på output (Eisenberg & Berkowitz 1988, s. 15-18).      

Konstruktivism: Denna pedagogiska riktning inbegriper olika teoretiska synsätt på 
lärande (Säljö 2000, s. 56). Denna presentation utgår dock från hur Carol Collier 
Kuhlthau (2004) beskriver att hon använder denna riktning i en studie som kommer 
presenteras här nedan. Fokus ligger här på att alla människor konstruerar sin egen syn 
på världen i ett antal olika steg som inbegriper känslor, tankar samt aktiviteter. Olika 
individers konstruerade världar kan skilja sig från varandra (Kuhlthau 2004, s. 25).   

Fenomenografi: Fokus ligger på att studera olika sätt att uppfatta (olika sätt att se på 
och tänka om) ett utvalt fenomen. Intresset ligger på att identifiera och beskriva de 
variationer som finns mellan olika uppfattningar av fenomenet. Lärande innebär, enligt 
fenomenografin, att utveckla och förändra sitt sätt att uppfatta det aktuella fenomenet 
genom att upptäcka fler olika sätt att uppfatta det på (Limberg & Folkesson 2006, s. 
34f). Exempel på fenomen som förekommer i studier som representerar en 
fenomenografisk ansats nedan är undervisning, informationssökning och 
informationskompetens. 

Det sociokulturella perspektivet: Denna uppsats utgångspunkt, se avsnitt 2.1 i 
föregående kapitel. 
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3.2.3 Bibliotekariernas användarundervisning 
Forskning kring hur användarundervisning på skolbibliotek utformas har visat att det 
ofta finns ett glapp mellan vad som tas upp i undervisningen och vad som anses vara det 
viktigaste att eleverna lär sig. Detta är en av slutsatserna i Undervisning i 
informationssökning: Slutrapport från projektet informationssökning, didaktik och 
lärande (IDOL), från 2006 där Louise Limberg, professor vid Bibliotekshögskolan i 
Borås, och Lena Folkesson, lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet, undersökt 
undervisning i informationssökning utifrån ett bibliotekarie- samt lärarperspektiv. De 
har inom detta område intresserat sig för vad undervisningen tar upp, vilka mål och 
metoder som finns för denna samt vilka faktorer som anses viktiga vid bedömning av 
elevernas prestationer. Dessutom diskuteras synen på samarbete mellan bibliotekarier 
och lärare, vilket jag kommer gå närmare in på i avsnitt 3.2.5.2, Samarbetets betydelse, 
nedan.  

Vad gäller innehållet i undervisningen formulerar författarna fem olika uppfattningar 
om detta som de kunnat identifiera i sitt empiriska material. Dessa är fokus på att 
presentera källor för eleverna, att ge en rekommenderad ordning i vilken källorna 
ska konsulteras, på upplevelser av informationssökningen, på bearbetningen av 
källorna och sist fokus på att värdera källorna (Limberg & Folkesson 2006, s. 53). Då 
jag läst om dessa uppfattningar har jag kunnat dra paralleller till Sundins modell över 
förhållningssätt till användarundervisningen. De tre förstnämnda har gemensamma drag 
med de tre första förhållningssätten i Sundins modell. Det källorienterade 
förhållningssättet fokuserar just på presentation av källor, det beteendeorienterade 
betonar bl.a. en rekommenderad sökordning mellan källorna, medan upplevelser i 
samband med informationssökning tas upp i det processorienterade förhållningssättet 
(Sundin 2005, s. 148-152).  

Limberg och Folkesson konstaterar att fokus i undervisningen främst ligger på de två 
förstnämnda uppfattningarna d.v.s. att presentera olika typer av källor för eleverna samt 
en specifik, rekommenderad ordning i vilken de olika källorna ska konsulteras (2006, s. 
52). I viss mån tas även den tredje uppfattningen (upplevelser av 
informationssökningen) som utgångspunkt i undervisningen (Ibid., s. 52). De två senare 
uppfattningarna tas i mycket liten mån upp i undervisningen (Ibid., s. 60, 120). 
Författarna drar av sin studie slutsatsen att det finns en diskrepans mellan innehållet i 
undervisningen och vad som läggs vikt vid då elevernas prestationer under det 
undersökande arbetet ska bedömas (Limberg & Folkesson 2006, s. 126). Det som 
bedöms är olika perspektiv på bearbetningen av källorna. Limberg och Folkesson har 
återfunnit fem olika uppfattningar om kriterier för bedömning av kvalitet i elevers 
arbeten i sitt material. Dessa är att eleverna kan förstå innehållet i en text, skapa en 
källförteckning, kritiskt granska olika källor, skriva en egen text och sist att de kan 
sammanställa information från olika källor (Ibid., s. 90). Då elevers arbeten inte 
uppfyller de kriterier som bedöms som kvalitet förklaras detta ofta med att eleven har 
”brister” på området, istället för att se det som ett möjligt undervisningsområde (Ibid., s. 
120).  

Även de två magisteruppsatserna Användarundervisning på gymnasiebibliotek: Sju 
gymnasiebibliotekariers pedagogiska undervisningsmetoder av Maria Pettersson (2007) 
och ”Skilda världar”: Skolbibliotekariers undervisning i informationssökning i 
gymnasieskolan av Petra Hammenskog och Vilborg Kristjánsdottír (2008) tar upp 
innehållet i användarundervisningen. I båda fokuseras denna ur bibliotekariernas 
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synvinkel och Sundins modell med fyra förhållningssätt används i kombination med 
Kuhlthaus modell med tre approaches som en av de teoretiska utgångspunkterna vid 
analysen. Då detta alltså är samma utgångspunkt som även jag har (se avsnitt 2.2.1) 
medför detta att dessa uppsatsers resultat kan vara intressant att jämföra med de resultat 
min uppsats uppvisar. Båda uppsatserna visar på att de vanligaste förekommande 
tillvägagångssätten vid användarundervisning är att i början av elevernas första 
gymnasieår ha några tillfällen där olika källor, databaser och en viss sökväg presenteras 
(Pettersson 2007, s. 32; Hammenskog & Kristjánsdottír 2008, s. 69f). Detta innebär att 
det främst är source approach samt pathfinder approach respektive ett källorienterat 
samt ett beteendeorienterat förhållningssätt som återfinns i användarundervisningen i de 
båda uppsatserna (Pettersson 2007, s. 43; Hammenskog & Kristjánsdottír 2008, s. 69). I 
Petterssons uppsats finns dock även exempel på två respondenter som tillämpar ett 
processorienterat samt ett kommunikativt orienterat förhållningssätt (2007, s. 43). 
Informanterna i båda uppsatserna framhåller också ett behov av mer undervisningstid 
för att förhöja kvalitén på undervisningen (Pettersson, s. 36; Hammenskog & 
Kristjánsdottír, s. 70). Respondenterna framhåller också att undervisningen skulle vara 
bättre om den var mer integrerad i övrig undervisning på skolan och att det vore 
önskvärt med mer samarbete med lärarna (Pettersson 2007, s. 37; Hammenskog & 
Kristjánsdottír 2008, s. 70). Precis som Limberg och Folkessons ovan beskrivna studie 
konstaterar Pettersson i sin uppsats att det finns en skillnad mellan vad som anses vara 
viktigast att lära ut och vad undervisningen faktiskt tar upp (Pettersson 2007, s. 41). Det 
visade sig att de flesta respondenterna framhåller att eleverna utvecklar en 
källkritiskförmåga som det viktigaste med användarundervisningen (Ibid., s. 51). De 
flesta i Petterssons studie säger sig dock vara nöjda med hur deras 
användarundervisning ser ut och fungerar (Ibid., s. 36).  

Ytterligare en magisteruppsats som fokuserar på skolbibliotekariers 
användarundervisning är Catharina Haqvinsson och Camilla Kristerssons 
Bibliotekariers pedagogiska roll: Om konsten att lära andra att söka och använda 
information (2003). Denna tar bl.a. upp de deltagande bibliotekariernas uppfattningar 
om vad deras användarundervisning innebär (Haqvinsson & Kristersson 2003, s. 6). Det 
framkommer i uppsatsen att de uppfattar användarundervisningen som ett sätt att 
presentera olika utvalda biblioteksresurser samt hur dessa används (Ibid., s. 40). Här är 
det bibliotekarien som styr vad som tas upp och syftet är att eleven får en kunskap om 
bibliotekets resurser. I min mening har denna uppfattning likheter med det 
källorienterade förhållningssättet (se avsnitt 2.2.1.1) i det att fokus ligger på en 
presentation av olika källor. En annan uppfattning är att användarundervisningen 
innebär att bibliotekarien strävar efter att skapa en trevlig stämning gentemot eleverna 
för att dessa ska vilja komma tillbaka till biblioteket (Ibid., s. 42). En tredje uppfattning 
innebär att användarundervisningen ska utgå ifrån eleven och dennes intressen samt 
behov. Bibliotekarien ska fungera som ett stöd när eleven fördjupar sig i ett 
ämnesområde av intresse (Ibid., s. 43). Den sista uppfattningen grundar sig i vikten av 
att reflektera över sin egen användarundervisning i förhållande till olika pedagogiska 
synsätt för att få nya infallsvinklar och uppslag till förändringar av sina 
undervisningsmetoder (Ibid., s. 48).    

3.2.4 Skolbibliotekets integrering i skolans undervisning 
I forskning kring skolbibliotek har ett antal faktorer som är viktiga för hur väl 
skolbiblioteket kan integreras i skolans övriga undervisning identifierats. Sådana 
faktorer presenteras i Brigitte Kühnes avhandling (1993)  Biblioteket - Skolans hjärna?: 
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Skolbiblioteket som resurs i det undersökande arbetssättet på grundskolan. Detta görs 
också i David Streatfield och Sharon Markless Invisible learning?: The Contribution of 
School Libraries to Teaching and Learning (1994) samt i Anders Berglund och 
Christian Danielssons magisteruppsats Bagaren och biblioteket: Skolbibliotekets roll i 
undervisningen i karaktärsämnena på ett yrkesinriktat gymnasieprogram (2007). Detta 
relaterar till denna uppsats syfte och frågeställningar genom att dessa faktorer även blir 
en förutsättning för om användarundervisning genom skolbibliotekarien ska ske på 
skolan.  

Bibliotekets förutsättningar i form av dess storlek, dess resurser, personaltäthet samt 
öppettider är av betydelse. Viktiga förutsättningar är att skolbiblioteket ligger centralt i 
skolan, har mycket studieplatser för eleverna samt har resurser som motsvarar det som 
elever samt lärare efterfrågar (Kühne 1993, s. 228-231; Streatfield & Markless 1994, s. 
23). Stöd från skolledningen är också av stor betydelse och likaså att skolbiblioteket 
samt dess verksamhet omnämns i styrdokument som läroplanen eller kommunal 
skolplan (Kühne 1993, s. 232, 234; Streatfield & Markless 1994, s. 37). I annat fall 
riskerar den att förbises. Lärarnas synsätt på skolbiblioteket har stor betydelse för hur 
eleverna kommer att se på och använda biblioteket (Streatfield & Markless 1994, s. 23). 
Vad gäller användarundervisningens vara eller icke-vara spelar tid till gemensam 
planering för lärare och skolbibliotekarie en viktig roll (Streatfield & Markless 1994, s. 
39). De båda parternas grad av samarbetsvilja samt kunskap om varandras kompetenser 
är även de av vikt för hur väl ett mer biblioteksintegrerat arbetssätt fungerar (Kühne 
1993, s. 232). Samarbete mellan lärarna och skolbibliotekarien är av stor vikt för att 
detta ska fungera väl och det är viktigt att den service skolbiblioteket kan erbjuda 
marknadsförs till lärarna (Berglund & Danielsson 2007, s. 74). Oklarheter om vem 
(lärare eller bibliotekarie) som ska hålla i undervisning kring att söka och använda 
information är även detta ett hinder för skolbibliotekets integrering i undervisningen 
(Kühne 1993, s. 233). Berglund och Danielsson (2007) konstaterar även att lärarnas 
undervisningsmetoder samt undervisningens innehåll är en ytterst viktig faktor för 
skolbibliotekets möjlighet att spela en roll i undervisningen. Av vikt är dels att 
undervisningsmetoden inte enbart bygger på läromedel och dels att den innehåller 
teoretiska moment (2007, s. 73).  

En bild av hur olika gymnasielärare lägger upp sin undervisning i svenskämnet för 
studie- respektive yrkesinriktade program ges i Daniel Bengtssons kandidatuppsats 
Informationssökning och vidareutveckling: Gymnasielärares informationsbeteende i 
yrkespraktiken (2008). Resultatet av hans undersökning visar på en tendens att eleverna 
på studieinriktade program ses som mer studiemotiverade än de på yrkesinriktade. Detta 
medför ett fokus på teoretiska kunskaper samt kunskap om kulturarvet för 
studieinriktade program. På yrkesinriktade program utgår innehållet mer från elevernas 
egen verklighet samt intressen (Bengtsson 2008, s. 33). Påpekas bör dock att detta 
bygger på utsagor från mycket få informanter. Även Berglund och Danielsson kan 
konstatera att skolbiblioteket inte används i undervisningen av lärarna i karaktärsämnen 
i deras undersökning, vilket de hänför till att undervisningen här till stor del utgår ifrån 
praktiska moment, istället för teoretiska (2007, s. 71).   

3.2.5 Användarundervisning och dess kontext  
I den forskning jag tagit del av har ett antal faktorer påpekats som viktiga för 
användarundervisningen och dess utformning. Då detta är av stort intresse för uppsatsen 
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kommer jag nedan att presentera varje faktor för sig. Dessa har en del likheter med de 
ovan presenterade faktorerna. 

3.2.5.1 Undervisningsmiljön 
Som beskrivits i kapitel 2, Teoretiska utgångspunkter, framhåller det sociokulturella 
perspektivet, som denna uppsats alltså utgår ifrån, att den miljö en människa befinner 
sig i kan innehålla inbyggda förväntningar på hur denne ska agera (Säljö 2000, s. 128f). 
För att få en inblick i hur tidigare forskning beskrivit de aktiviteter som sker i 
undervisningsmiljön menar jag att det är både intressant och relevant att här ta upp 
sådan forskning samt dess resultat.  

Louise Limberg ger i Skolbibliotekets pedagogiska roll: en kunskapsöversikt från 2003 
en översikt över forskning om bl.a. skolbiblioteket som rum. Hon lyfter fram att 
forskningen kring detta visar på att skolbiblioteket är en plats på skolan som skiljer sig 
en del från klassrummen, framför allt genom de förväntningar som finns på eleverna i 
de olika miljöerna. I klassrummen finns en förväntan på att eleverna ska lyda läraren 
och att det är denne som bestämmer vilka aktiviteter som ska bedrivas. Det finns även 
en förväntan på att eleverna och deras kunskap ska bedömas i ett klassrum (Rafste i: 
Limberg 2003, s. 73). Läraren har med andra ord en viktig roll för de aktiviteter som 
pågår i ett klassrum. I skolbiblioteket däremot visar forskningen, enligt Limberg, att 
lärarna inte har samma inflytande på aktiviteterna, utan vistas i biblioteket på samma 
villkor som eleverna (Limberg 2003, s. 70). Skolbiblioteket är även ett rum som elever 
från olika årskurser kan besöka och utnyttja på det sätt de själva vill, utan styrning från 
lärare (Ibid., s. 71). Ett antal studier kring skolbiblioteket som rum har, enligt Limberg, 
kunnat visa på att ett viktigt användningsområde av skolbiblioteket för eleverna är som 
en plats att umgås med sina kompisar (Ibid., s. 72). I sin avhandling Et sted å lære eller 
et sted å være?: En case-studie av elevers bruk og opplevelser av skolebiblioteket 
(2001) skriver Elisabeth Tallaksen Rafste att eleverna på de två skolorna i hennes studie 
till mycket stor del bedriver fritidsrelaterade aktiviteter på skolbiblioteket (s. 380). Detta 
inbegriper framför allt sociala aktiviteter, både på ett mer traditionellt sätt genom 
diskussion och genom chattande framför datorn (Rafste 2001, s. 296). Ett annat 
användningsområde är som en plats att sitta och studera i, men detta är dock ett 
förhållandevis litet användningsområde visar Rafstes studie (2001, s. 374).        

I Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek från 2007 redovisar 
Louise Limberg och Mikael Alexandersson resultatet av forskningsprojektet Lärande 
via skolbibliotek. Fokus ligger här på hur elever använder biblioteket och dess resurser i 
undersökande arbete. I denna rapport ägnas en del av intresset åt biblioteket som rum 
och lokal. Författarna menar att skolbiblioteken i deras undersökning utgör ett rum med 
olika roller. Samtidigt som det genom sin utformning och möblering ger intrycket av att 
vara ett rum för sociala aktiviteter, så som grupparbeten och möten, så är det även ett 
rum där sådana aktiviteter förväntas ske under lugna och ordnade former 
(Alexandersson & Limberg 2007, s. 102). I rapporten konstateras att skolbiblioteket av 
eleverna främst ses som en plats för enskilda aktiviteter samt som en lokal där fysiskt 
material främst i form av böcker förvaras (Ibid., s. 104). Trots att eleverna använder 
internet i skolbiblioteket kan författarna konstatera att de sammankopplar internet med 
användandet av datorer snarare än med skolbiblioteket. Detta eftersom de använder 
datorerna oavsett i vilken lokal de står (Ibid., s. 104). Författarna menar att lärarna och 
skolbibliotekarierna spelar en avgörande roll för elevernas synsätt på skolbiblioteket. 
Det visade sig vanligt förekommande att skolbibliotekarierna och lärarna gentemot 
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eleverna la fokus på skolbiblioteket som ett rum bestående av böcker och hyllor (Ibid., 
s. 105). Genom ett sådant fokus förmedlas detta synsätt också till eleverna (Ibid., s. 
105). Ett förändrat förhållningssätt till skolbiblioteket och dess resurser från lärares 
samt skolbibliotekariers sida gentemot eleverna är enligt rapporten mycket viktigt om 
elevernas synsätt på skolbiblioteket ska bli vidare (Ibid., s. 105).    

3.2.5.2 Samarbetets betydelse 
Lena Folkesson bidrar i Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek 
(2007) med ett kapitel kring skolbibliotekariers och lärares samspel. En utgångspunkt 
här är att all personal på en skola har en del mer eller mindre medvetna antaganden om 
hur verksamheten ska bedrivas samt vilken roll olika yrkesgrupper ska spela i denna 
verksamhet (Folkesson 2007, s. 71). Dessa antaganden kan delvis skilja sig från individ 
till individ. De har stor påverkan på hur verksamheten sedan bedrivs, vilket Folkesson 
menar även är avgörande för skolbibliotekariens arbete. Detta eftersom dennes 
arbetsuppgifter påverkas samt styrs av vilka antaganden, och därmed förväntningar, 
lärarna har kring vad en skolbibliotekarie ska göra, d.v.s. vilka uppgifter denne har 
(Ibid., s. 75). Folkesson konstaterar även att hur samspelet mellan lärare och 
skolbibliotekarie fungerar är mycket viktigt för vilken roll skolbibliotekarien kommer 
spela i undervisningen och för eleverna (Ibid., s. 71). Dessa resultat stämmer genom 
fokuset på de underliggande antaganden och förväntningar som finns om vad en 
skolbibliotekarie ska göra samt deras betydelse för dennes roll på skolan, enligt mig, väl 
överens med det sociokulturella perspektiv denna uppsats utgår ifrån. Detta perspektiv 
förespråkar, som sagt, att det i olika kontexter finns mer eller mindre uttalade 
förväntningar på individers handlande, som får betydelse för hur denne kommer handla 
(Säljö 2000, s. 128).  

I IDOL-studien (2006) identifierar Limberg och Folkesson tre olika kategorier kring 
samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier som vanligt förekommande. Dessa tre 
kategorier påverkar även arbetet med användarundervisningen. Den första kategorin 
benämns ”samarbete som gränsbevarande särarbete”, vilket innebär en strävan efter 
att bevara de traditionella yrkesspecifika rollerna. Stort fokus läggs på att definiera 
vilken yrkesgrupp som har ansvar för olika delar av elevernas arbetsgång under ett 
undersökande arbetssätt (Limberg & Folkesson 2006, s. 97). Karaktäristiskt för denna 
kategori är att lärare respektive bibliotekarier känner en osäkerhet när det gäller 
varandras kompetenser, vilket ses som ett hinder för möjligheter till samarbete (Ibid., s. 
101). Den andra kategorin är ”samarbete som gränsöverskridande samspel” (Ibid., s. 
97). Här finns en vilja att samarbeta och detta ses som ett medel för att utveckla samt 
förändra den egna yrkesrollen (Ibid., s. 102). Det är främst bibliotekariens roll som 
förändras genom att denne får en roll som pedagogisk resurs och deltar i planering samt 
genomförande vid undersökande arbetssätt (Ibid., s. 103). Lärarna och bibliotekarien 
utarbetar tillsammans regler för hur t.ex. rapporten ska utformas (Ibid., s. 104). 
Ytterligare ett utmärkande drag är att bibliotekarien inte är begränsad till att arbeta i 
biblioteket, utan kan genomföra undervisning i t.ex. klassrumsmiljö eller i datasalen 
(Ibid., s. 103). Den sista kategorin är ”samarbete som möjligheter till lärande och 
utveckling” och innebär att lärarna och bibliotekarien för diskussioner där de drar nytta 
av sina olika kompetenser och synvinklar för att nå ett djupare resultat. En kombination 
av kompetenser ses inom detta synsätt som bättre än att separera och bevara de 
traditionella yrkesrollerna (Ibid., s. 105f).  
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Vikten av samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie betonas starkt även i 
Informationsfärdighet i praktiken: Skolbibliotekarie och lärare i samverkan (2007). 
Denna är skriven av Monica Nilsson, verksam som skolbibliotekarie, och bygger 
mycket på egna erfarenheter från arbetet på skolbibliotek. Då denna bok alltså är 
skriven ur ett direkt skolbibliotekarieperspektiv menar jag att den är intressant att ta upp 
här för att få även ett mer verksamhetsbaserat perspektiv på skolbibliotekariers 
samarbete med lärare. Författaren poängterar vikten av ett välfungerande samarbete 
med lärarna, men menar samtidigt att detta inte är ett helt okomplicerat mål att nå. I min 
mening likt Limberg och Folkessons kategori ”samarbete som gränsbevarande 
särarbete” ovan beskriver Nilsson att hindren för samarbete ligger i den traditionella 
synen på de båda yrkesgruppernas uppgifter (2007, s. 39, 46). Hon menar att en 
förutsättning för ett ökat samarbete är dels att skolbibliotekarien själv är villig att lämna 
sin traditionella roll som tillhandahållare av informationsresurser för en mer 
undervisande roll och dels att denne själv måste vara drivande för att få tillstånd ett 
samarbete (Ibid., s. 46; s. 74). Detta kan göras genom att bibliotekarien håller sig 
uppdaterad kring aktiviteterna på skolan, arbetar aktivt för att bli betraktad som en 
jämbördig kollega samt med att få in en fot i lärarnas planering av undersökande 
arbeten (Ibid., s. 36f). Elevernas lärande utgör den kärna kring vilken samarbetet, enligt 
Nilsson, bör centrera och syftet ska vara att ge eleverna så bra förutsättningar för detta 
som möjligt (Ibid., s. 37). En viktig grund för detta är att bibliotekarien och läraren 
tillsammans sätter upp kriterier för vilka kunskaper det undersökande arbetet syftar till 
att eleverna ska tillägna sig samt att de utifrån dessa kriterier gemensamt planerar för 
hur arbetet ska genomföras (Ibid., s. 38). Genom att lärare och skolbibliotekarie i 
samarbetet bidrar med sitt eget yrkesspecifika perspektiv vid planeringen menar 
författaren att genomförandet av arbetet gynnar elevernas lärande mycket (Ibid., s. 38). 
Nilssons synsätt på hur ett välfungerande samarbete ser ut går, enligt min bedömning, i 
linje med Limberg och Folkessons två sistnämnda kategorier kring samarbete ovan.  

Ett lärarperspektiv på samarbetet mellan gymnasielärare och skolbibliotekarie ges i 
magisteruppsatsen Lärare och bibliotekarie – funkar det?: En fenomenografisk studie 
av gymnasielärares uppfattningar om gymnasiebibliotekariens betydelse i 
undervisningen av Christina Tilander och Harriet Runevad (2004). Dessa har bl.a. 
identifierat olika faktorer som lärarna uppfattar påverkar samarbetet med bibliotekarien. 
Påpekas bör, enligt mig, dock att uppsatsförfattarnas identitet som blivande 
bibliotekarier kan ha inverkat på de intervjuade gymnasielärarnas utsagor kring 
skolbibliotekarier. Gymnasielärarna i studien framhåller brist på tid som ett stort hinder 
för samarbete. De tillbringar mycket tid på konferenser och utöver detta måste deras 
egen undervisningsplanering prioriteras (Tilander & Runevad 2004, s. 41). Ett 
skolbibliotek som ligger mitt i skolan och som är relativt stort med många studieplatser 
upplevs gynna ett samarbete. Däremot missgynnas, enligt lärarna i studien, samarbetet 
om skolbibliotekarien tvingas stänga biblioteket om en lärare skulle boka tid för en 
klass att besöka det (Ibid., s. 44). För att ett riktigt samarbete med skolbibliotekarien ska 
komma till stånd krävs det enligt lärarna nya sätt att bedriva undervisningen som bygger 
på ett ämnesövergripande temabaserat arbetssätt. Vid ett sådant arbetssätt menar lärarna 
att skolbibliotekarien skulle få en roll som innebär att denne deltar i hela 
arbetsprocessen från planering till genomförande (Ibid., s. 45f). Lärarna i studien menar 
att det är de som ska vara initiativtagare till samarbete med skolbibliotekarien (Ibid., s. 
46). De skillnader som finns i undervisningsmetoder mellan olika lärare kan dock 
utgöra ett hinder för detta, speciellt genom att vissa lärare endast använder läroboken i 
sin undervisning (Ibid., s. 46). 
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3.2.5.3 Elevernas informationssökning 
De forskningsresultat som presenteras i detta avsnitt anser jag är intressanta eftersom de 
behandlar en del av användarundervisningens kontext, nämligen målgruppen för 
aktiviteten och deras förhållningssätt till sökning, användning samt värdering av 
information.  

Louise Limberg identifierar i sin avhandling Att söka information för att lära: En studie 
av samspel mellan informationssökning och lärande (1998), som syftar till att 
undersöka hur eleverna uppfattar informationssökning, tre kategorier av uppfattningar 
kring detta (Ibid., s. 85). Den första kategorin, kategori A, benämns ”Att söka fakta”. 
Här är eleverna inriktade på att söka efter fakta för att hitta säkra svar och ett tydligt 
kriterium vid bedömning av en källas relevans är dess förmåga att ge ett sådant svar. 
Hur väl informationen svarar mot ämnesområdet eleverna arbetar med eller dess kvalité 
lägger eleverna dock inte vikt vid. Det är viktigt att källorna är lätta att få tag i, att de 
inte är partiska samt att de är lättlästa. Partisk information uppfattas som komplicerad 
och oanvändbar, eftersom den inte kan erbjuda det säkra svar eleverna i kategori A 
söker (Limberg 1998, s. 161). Kategori B är ”Att väga information för att välja rätt” 
och innebär att eleverna söker efter information som ska besvara de frågeställningar 
som formulerats för att ämnesområdet ska kunna belysas samt för att de själva ska 
kunna ta ställning i frågan. Detta är också ett viktigt kriterium vid bedömning av 
informationen. Eleverna tar med olika typer av källor i rapporten samt eftersträvar att 
det finns ung. lika mycket partiskt material från olika sidor representerat i rapporten. 
Upphovsmannen till källan är också viktig vid urvalet av källor. Jämfört med kategori A 
söker eleverna i denna kategori information på fler sätt (Ibid., s. 162f). Kategori C heter 
”Att granska och analysera” och innebär att eleverna söker samt granskar information 
i syfte att utveckla en egen förståelse för hur olika parter argumenterar. Här ses partiskt 
material som användbart i den meningen att de olika hållningarna och argumenten som 
ges i partiskt material kan jämföras samt analyseras med hjälp av varandra. På så vis 
kan eleverna i denna kategori utveckla en förståelse för olika sätt att argumentera kring 
en fråga. Eleverna eftersträvar både bredd och djup samt olika perspektiv på ämnet. 
Jämfört med både kategori A och B används här fler olika sökvägar samt källor (Ibid., s. 
163ff).          

I Textflytt och sökslump ger författarna utifrån sitt empiriska material, baserat på 
observationer samt enkäter, en bild av hur eleverna söker information i samband med 
undersökande arbetssätt. Eleverna går i alltifrån årskurs 2 på lågstadiet till årskurs 3 på 
gymnasiet (Alexandersson & Limberg 2007, s. 35). Här kommer jag dock endast 
presentera sådant som anges som gemensamma drag i hur eleverna, oavsett årskurs, tar 
sig an ett undersökande arbetssätt samt resultat som uttalat är utmärkande för just 
gymnasieeleverna (eftersom gymnasiet är i fokus i denna uppsats). Det visar sig här att 
eleverna, i min mening i likhet med Limbergs kategori A i föregående stycke, är 
inriktade på att hitta fakta då de söker information och att vara insatt i ett ämne 
betraktas som att kunna mycket fakta om det (Ibid., s. 82, 99). Eleverna använder 
övervägande delen av den tid de har till förfogande till att söka efter information. 
Författarna konstaterar att eleverna endast i undantagsfall är källkritiska gentemot den 
återfunna informationen och de lägger relativt lite tid till att ställa samman denna (Ibid., 
s. 82). I detta sammanhang konstaterar författarna att eleverna lägger stor vikt vid att det 
inte är tillåtet att skriva av, utan att de förväntas skriva med egna ord (Ibid., s. 99). Dock 
kan författarna även konstatera att eleverna inte är lika införstådda med varför det är så 
samt vad de förväntas göra istället (Ibid., s. 98f). Ett sätt som förekom bl.a. i 
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gymnasieklassen för att hantera dessa förväntningar var att eleverna kopierade delar av 
texter från olika webbsidor och satte samman dem i ett annat dokument (Ibid., s. 99). 
Även informationssökningen vållade problem för många elever. De sökte helst 
information genom att utnyttja någon form av sökmotor på Internet (Ibid., s. 82). 
Böcker används däremot sparsamt (Ibid., s. 82). Problem uppstod dels eftersom 
eleverna ofta varken hade en genomtänkt sökstrategi eller särskilt utvecklade kunskaper 
kring hur sökningar kan utformas för att ge bra resultat (Ibid., s. 83). Avsaknaden av 
sökstrategi härledde författarna till att då eleverna ska arbeta med ett område de inte har 
studerat förut har de inte den kunskap som behövs för att kunna skapa tillräckligt 
specifika frågeställningar eller sökord (Ibid., s. 97). Sökningarna inleds ofta utan att 
någon form av mer specifikt fokus för arbetet utformats (Ibid., s. 97). Detta var också en 
av anledningarna till att eleverna blev inriktade på att söka fakta, istället för en djupare 
källkritisk förståelse för området (Ibid., s. 96f). Det förekom, enligt författarna, även att 
eleverna utformade frågeställningar sist och då utifrån den information de återfunnit 
genom sina sökningar (Ibid., s. 97f).  

Liknande resultat redovisas i magisteruppsatsen ”Det är dit man går om man ska söka 
information”: Skolbibliotekets roll i gymnasieelevers informationssökning (2006) i 
vilken Lisa Andersson och Anna Lövgren undersöker elevers syn på sin egen 
informationssökning (s. 2). Även här visar det sig att eleverna främst är inriktade på 
informationssökning som att söka efter fakta och säkra svar (Andersson & Lövgren 
2006, s. 66). Det visar sig även att eleverna i studien föredrar att börja sin 
informationssökning i någon internetbaserad sökmotor (Ibid., s. 63). Författarna ser ett 
antal anledningar till detta, vilka innebär att Internetbaserad information i elevernas 
ögon har den fördelen att det är ett sätt att få fram information snabbt samt att det 
möjliggör kopiering av texten för att klistra in den i ett nytt dokument (Ibid., s. 63; 66). 
När det gäller tryckt material använder eleverna detta mer sparsamt, vilket författarna 
menar kan ha att göra med elevernas fokus på att snabbt hitta information (Ibid., s. 64). 
När det gäller andra informationssystem än Internet finner författarna att eleverna 
använder såväl databaser som skolbibliotekets katalog i mycket liten utsträckning (Ibid., 
s. 64; 66). I uppsatsen visar det sig också att eleverna är medvetna om vad källkritik 
innebär samt att detta är viktigt, men de väljer ändå att inte tillämpa kritiskt tänkande i 
någon större utsträckning (Ibid., s. 68). Författarna härleder detta till att eleverna 
fokuserar mycket på den färdigställda produkten och följer de instruktioner de fått av 
lärarna om vad denne förväntar sig av denna, men de gör dock inte mer än det som 
förväntas (Ibid., s. 68). När eleverna talar om skolbiblioteket kopplar de detta samt 
skolbibliotekarien till tryckt material och uppger att de gärna frågar skolbibliotekarien 
om hjälp för att hitta bland hyllorna. Däremot kopplar de inte ihop Internet med 
skolbiblioteket, dess resurser och verksamhet (Ibid., s. 73f) Detta föranleder författarna 
att framhålla vikten av att skolbibliotekariens kompetens samt vilken hjälp och stöd 
denna kan ge eleverna vid informationssökning förs fram tydligare till eleverna både 
från lärarnas och bibliotekariens sida (Ibid., s. 74).    

Olof Sundin samt Jenny Hedman och Anna Lundh, båda doktorander vid 
Bibliotekshögskolan, bidrar i antologin Infomationskompetenser: Om lärande i 
informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker (2009) bl.a. med 
kapitlet Att lära informationssökning för yrkeslivet: om bibliotekarier, lärare och 
sjuksköterskor. Här diskuterar de, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, hur 
nyexaminerade yrkesverksamma inom de tre yrken som nämns i kapitlets titel upplever 
att de sätt på vilka de under sin utbildning lärt sig att förhålla sig till 
informationssökning och –användning fungerar i arbetslivet (Hedman, Lundh & Sundin 
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2009, s. 134). Det framkommer här att samtliga yrkesgrupper menar att det är en 
betydande skillnad mellan vilka färdigheter inom området som framhävs samt sätts 
värde på inom utbildningen och vilka färdigheter som efterfrågas på arbetsplatsen (Ibid., 
s. 153). Författarna talar här om att utbildning och arbetsliv är två olika praktiker inom 
vilka olika typer av förväntningar finns på hur samt i vilket syfte information ska sökas 
och användas (Ibid., s. 154). Inom utbildningspraktiken värderas ett akademiskt 
förhållningssätt högt och det läggs stor vikt vid sökning av vetenskapligt material (Ibid., 
s. 154). I yrkespraktiken skiljer det förväntade förhållningssättet en del mellan de tre 
yrkena, gemensamt är dock att samtliga yrkesgrupper förväntas söka information som är 
mer direkt kopplade till de praktiska arbetsuppgifter de har (Ibid., s. 151). Författarna 
ser inte skillnaden i sökning och användning av information mellan utbildning och 
arbetsliv som ett problem i sig, utan menar att det blir problematiskt då ett visst sätt att 
söka och använda information framhävs som bättre än andra sätt. Detta sker, enligt 
författarna, ofta inom utbildningsväsendet (Ibid., s. 154).  

Carol Collier Kuhlthau är en betydelsefull forskare inom området och framför allt 
hennes modell över Informations Söknings Processen (ISP) har varit inflytelserik på 
senare forskning. Detta är även den modell som det processorienterade 
förhållningssättet (se avsnitt 2.2.1.3) vanligen utgår ifrån. Modellen beskrivs i Seeking 
meaning: A process approach to library and information services (2004). Kuhlthau har 
utifrån en konstruktivistisk ansats bl.a. studerat hur elever på gymnasiet arbetar med 
informationssökning för en skoluppgift (Kuhlthau 2004, s. 29). Modellen av ISP är 
uppbyggd av sex steg som alla representerar olika faser i sökningen efter information 
som, enligt författaren, individer genomgår då de arbetar undersökande (Ibid., s. 38). 
Varje steg består av en uppgift individen ställs inför i den specifika fasen, de aktiviteter 
som är utmärkande för fasen samt individens känslor, tankar och sinnesstämning. Även 
de strategier individen använder sig av tas upp (Ibid., s. 37). ISP inleds med ”Task 
Initiation”, d.v.s. påbörjandet av uppgiften (ibid., s. 44). Under denna fas får eleven 
reda på att ett undersökande arbete ska genomföras och deras första uppgift blir då att 
identifiera ett behov av att välja ett ämnesområde att arbeta med. De aktiviteter som är 
viktiga under denna fas är diskussion samt att planlöst fundera över möjliga ämnen och 
att göra planlösa sökningar bland bibliotekets material. Eleverna känner sig under denna 
fas osäkra (Ibid., s. 44). Steg två i processen är ”Topic Selection”, val av ämne, vilket 
är uppgiften i denna fas (Ibid., s. 46). När eleverna lyckas med denna uppgift ersätts, 
enligt Kuhlthau, elevernas osäkerhet med optimism inför den förestående 
informationssökningen. Även under denna fas är diskussion samt att genom olika källor 
bilda sig en uppfattning av möjliga ämnen viktiga strategier (Ibid., s. 46). När ämnet väl 
är valt äntrar eleverna steg tre i processen, som benämns ”Prefocus Exploration”, 
d.v.s. orientering inom valt ämnesområde innan ett fokus formulerats (Ibid., s. 47). 
Uppgiften för eleverna är här att med sikte på att hitta ett fokus inom ämnet orientera 
sig i information som rör ämnesområdet. Detta är, enligt författaren, en krävande och 
känslomässigt jobbig fas för eleverna då känslor som förvirring, osäkerhet och tvivlande 
på val av ämne samt sin egen förmåga att komma vidare med ämnet är vanligt 
förekommande. Aktiviteter samt strategier under denna fas är att läsa in sig på ämnet 
och att anteckna idéer. Av vikt är att inte avskräckas av information som har olika 
ståndpunkter kring ämnesområdet, d.v.s. partisk information (Ibid., s. 47). Denna fas 
leder eleverna in i steg fyra, ”Focus Formulation”, formulerande av fokus (Ibid., s. 48). 
Här upplever eleverna optimism och ett självförtroende i sin förmåga. Strategier som 
används här är att lista olika möjliga fokus och genom uteslutningsmetoden besluta sig 
för ett fokus (Ibid., s. 48). Därpå följande steg är ”Information Collection”, d.v.s. 
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insamling av information (Ibid., s. 49). Den information som samlas in är i denna fas 
strikt relaterad till det valda fokuset i syfte att belysa detta. Intresset för uppgiften ökar 
och eleverna har ett fortsatt självförtroende i arbetet, men samtidigt inser de att de har 
ett stort arbete framför sig. Strategier som används är att målinriktat söka information i 
olika typer av källor samt genom olika typer av sökvägar. Här kommer även 
bibliotekarien in främst som en hjälp att hitta specifika källor i biblioteket (Ibid., s. 49). 
Det sjätte och sista steget i Kuhlthaus ISP-modell innebär att sökningarna avslutas och 
benämns rätt och slätt ”Search Closure” (Ibid., s. 50). I denna fas känner eleverna sig 
lättade och antingen tillfreds eller besviken beroende på hur nöjda de är med resultatet. 
Strategier som används här är att se till att referensuppgifterna kring informationen är 
riktiga samt att göra en sista sökning för att se till att ingen relevant information blivit 
förbisedd under processens gång (Ibid., s. 50). Det som, enligt Kuhlthau, sedan tar vid 
är processen att sammanställa den återfunna informationen. Detta inbegrips dock inte i 
modellen då denna, som namnet antyder, endast intresserar sig för processen att söka 
efter information (Ibid., s. 50). Utifrån det sociokulturella perspektivet samt de ovan 
presenterade studierna skulle jag vilja framföra några synpunkter på Kuhlthaus ISP. 
Först kan sägas att den är mycket generaliserande och lämnar inte så stort utrymme för 
eventuella variationer i hur informationssökningen sker beroende på t.ex. de olika 
normer för hur informationssökning och –användning ska ske som enligt det 
sociokulturella perspektivet finns underliggande i olika kontexter (Limberg et al. 2009, 
s. 53). Denna skillnad påvisas av Hedman, Lundh och Sundin (2009) ovan. Resultaten 
från Textflytt och sökslump (2007) ovan tyder även på att eleverna här inte går igenom 
hela ISP, istället vill jag mena att dess resultat visar på att eleverna vanligtvis aldrig 
kommer in på steg fyra (focus formulation) eller steg fem (information collection), utan 
snarare går direkt från steg tre (prefocus exploration) till steg sex (search closure). I de 
fall då de formulerar frågeställningar efter den information de återfunnit skulle jag vilja 
påstå att de tar en omvänd ordning i Kuhlthaus ISP och går från steg tre direkt till steg 
sex och därefter tillbaks till steg fyra för att formulera sitt fokus. På så vis avslutar de, 
enligt de resultat som framkom i Textflytt och sökslump (2007), i detta fall sin ISP på 
det fjärde steget, istället för det sjätte där Kuhlthau avslutar sin modell.                  

3.2.5.4 Lärarens roll för elevernas informationssökning  
I den tidigare forskning jag tagit del av har det återkommande poängterats att lärarnas 
påverkan på vilken roll skolbibliotekarien ska få i samband med undersökande 
arbetssätt inte enbart påverkas av samarbetet mellan de båda parterna. En annan viktig 
påverkan är den undervisningsmetod individuella lärare har samt hur denne utformar de 
uppgifter eleverna får (Folkesson 2007, s. 75). Folkesson konstaterar i Textflytt och 
sökslump att det på samma skola ofta finns många olika undervisningsmetoder och 
syner på lärande. Dessa skillnader beror dels på enskilda lärares arbetssätt och dels på 
olika ämnen (Folkesson 2007, s. 75). Framför allt lärarens undervisningsmetod spelar 
en betydande roll för hur skolbiblioteket och skolbibliotekarien kommer delta i 
undervisningen. Även lärarnas sätt att formulera uppgifter för eleverna är betydelsefullt 
(Folkesson 2007, s. 75). Detta visar sig även i Louise Limbergs översikt över 
skolbiblioteksforskning Skolbibliotekets pedagogiska roll: en kunskapsöversikt från 
2003 (s. 45). Hon menar att det i sådan forskning visat sig att det är vanligt 
förekommande att lärarna konstruerar uppgifter som kan besvaras genom att eleven 
konsulterar en källa och skriver av från den (Limberg 2003, s. 44). Detta har sin grund 
dels i att lärarna har bristande kunskaper kring att konstruera uppgifter som är 
anpassade till undersökande arbetssätt och dels i en vilja att ge eleverna utrymme att 
arbeta med något som intresserar dem genom att inte styra för mycket (Limberg 2003, s. 
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44). Eleverna försöker när de ger sig i kast med ett undersökande arbete bedöma vad 
lärarna förväntar sig samt förespråkar. Detta styr sedan deras val av såväl källor som 
sökväg (Andersson & Lövgren 2006, s. 65).       

Även i IDOL-studien visas att bland studiens respondenter är det utbrett både med en 
vilja att låta eleven arbeta helt fritt utan inblandning från vare sig lärare eller 
bibliotekarie, men samtidigt är en ambition att styra elevernas arbetsprocess genom krav 
på genomförandet av olika steg också vanligt förekommande (Ibid., s. 81, 86). Detta har 
också påverkan på hur användarundervisningen läggs upp och vilken roll den kan eller 
tillåts spela vid ett undersökande arbetssätt. I studien framhålls vikten av att eleverna får 
stöd under hela arbetsprocessen med alltifrån tydliga instruktioner till handledning och 
att diskutera olika källor (Limberg & Folkesson 2006, s. 116). Vikten av att hitta en 
balans mellan stöd och självständighet poängteras dock. I studien visas också att det 
ofta finns en konflikt hos lärarna mellan ambitionen att visa eleverna hur de själva kan 
gå tillväga för att återfinna relevant material och rädslan att de ska ägna för mycket 
ineffektiv tid åt informationssökning (Limberg & Folkesson 2006, s. 118). Denna 
konflikt menar författarna påverkar användarundervisningens innehåll på så vis att 
fokus ofta läggs på att tipsa eleverna om intressanta källor och att vikten av att använda 
böcker istället för Internet vid informationssökningen framhålls. Detta eftersom risken 
att eleverna trasslar in sig i tidskrävande sökningar som resulterar i källor med felaktig 
information ses som stor då Internet används (Ibid., s. 118). En annan viktig faktor som 
Limberg och Folkesson menar påverkar användarundervisningen är det synsätt 
bibliotekarien respektive läraren har på elevernas utveckling av källkritiskförmåga. De 
har i sin studie identifierat tre olika perspektiv på detta, som innebär att källkritik ses 
som antingen en fråga om mognad, en personlig egenskap eller något som går att lära 
sig genom undervisning samt övning (2006, s. 65f). De två förstnämnda synsätten 
menar författarna medför att bibliotekarien respektive läraren i sin undervisning inte 
lägger så stor vikt vid källkritik, då deras utgångspunkt är att detta inte är något som 
eleven kan lära sig (Ibid., s. 120). Studien visar också att det är vanligt att eleverna delas 
in i olika kategorier beroende på hur duktiga de anses vara. Viljan att ge stöd åt de 
svagare eleverna och förväntningarna som finns på vad olika kategorier av elever klarar 
menar Limberg och Folkesson medför att lärarna styr de svagare eleverna mer under ett 
arbete än de gör med de duktigare. Detta leder till att de svagare eleverna inte ges 
samma möjligheter att tillägna sig kunskaper i informationssökning (Limberg & 
Folkesson, s. 119f).  

Sirpa Muhli och Hillevi Prell fokuserar i sin magisteruppsats Undervisning i 
informationssökning: Diskursiv praktik i två lärarlag från 2008 på hur gymnasielärare 
talar om sin undervisning i informationssökning. Deras resultat visar att den stora 
tillgången på information samt den tekniska utvecklingen medfört nya krav på läraren 
och delvis även en ny roll för dem (Muhli & Prell 2008, s. 63). Denna nya roll får 
konsekvenser för lärarna på så vis att eleverna framför allt när det gäller de tekniska 
hjälpmedlen så som datorer ofta upplevs ha större kunskaper än lärarna själva (Ibid., s. 
35). Detta medför tillsammans med upplevelsen av att tillgången på information är för 
stor för att kunna hålla sig uppdaterad att lärarna talar om att låta eleverna arbeta fritt 
och utan stöd av undervisning i informationssökning (Ibid., s. 34ff). Författarna menar 
även att lärarna låter bli att undervisa i området eftersom deras bristande kunskaper i 
processen att söka information samt i den nya tekniken utgör ett potentiellt hot mot 
deras yrkesroll (Ibid., s. 63f). Andra orsaker som förekommer i lärarnas tal är brist på 
tid, svårighet att få datasal samt de stora klasserna (Ibid., s. 61). När lärarna talar om 
skolbiblioteket framkommer, enligt författarna, att det finns en vilja hos lärarna till ökat 
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samarbete med skolbibliotekarien, men att de ser skolbibliotekets nuvarande 
organisation som ett hinder för detta. Problemen består dels i att skolbiblioteket ligger 
skild från undervisningssalarna och dels i att skolbiblioteket upplevs ha en mer 
traditionell utlåningsroll som inte lämpar sig för undervisning (Ibid., s. 62). Lärarna 
talar dock om den del av undervisningen i informationssökning som består av mer 
tekniska aspekter, som t.ex. sökteknik, som en uppgift för bibliotekarien (Ibid., s. 62). 
När lärarna talar om undervisningsinnehåll kring informationssökning handlar det även 
om att styra eleverna mot att använda källor som anses vara av kvalité, företrädesvis 
böcker, att fokusera undervisningen på en viss del av informationssökningen, oftast 
problemformuleringen, samt att diskutera med eleverna. Diskussion tillämpas dock i 
princip uteslutande med elever som betraktas som svaga (Ibid., s. 36, 47, 50).  

En studie som fokuserat på vad lärare i högre utbildning lägger i begreppet 
informationskompetens och vad de anser utmärker en informationskompetent person är 
Christine Bruces avhandling The seven faces of information literacy (1997). Bruce är 
verksam som professor vid Queensland University of Technology. Studien tillämpar en 
fenomenografisk ansats och utifrån lärarnas utsagor utvecklas en s.k. relationell modell 
bestående av sju olika kategorier av uppfattningar kring begreppet 
informationskompetens. De kategorier som identifieras lägger vikt vid olika aspekter av 
att söka och använda information samt olika sätt att se på information (Bruce 1997, s. 
115). I de fyra första kategorierna ses information som något som ligger utanför 
individen och det krävs någon form av kunskap för att få tillgång till den (Ibid., s. 115). 
I den första kategorin handlar det om att kunna söka information genom att använda 
teknisk utrustning som t.ex. datorer och att hålla sig uppdaterad om den tekniska 
utvecklingen. Här är kunskap om att använda teknisk utrustning för 
informationssökning viktig (Ibid., s. 117f). Den andra kategorin fokuserar på att 
individen har kunskap om olika informationskällor samt att denne kan använda dessa 
för att få fram information (Ibid., s. 122). Kategori tre handlar om att individen har 
kunskap om en process som denne kan genomföra för att finna och använda relevant 
information då denne ställs inför en situation som kräver ny kunskap. Processen skiljer 
sig dock från individ till individ (Ibid., s. 129). I kategori fyra ligger fokus på att 
individen kan använda olika former av hjälpmedel för att organisera information som 
samlas in och göra denna lättillgänglig för framtida behov. Bedömningen av 
informationens användbarhet i framtida situationer är avgörande för vad som 
organiseras. Det läggs också vikt vid individens förmåga att återfinna informationen då 
detta behövs (Ibid., s. 133). I kategori fem ses information som något inom individen 
och som ett föremål för reflektion och analys. I denna kategori fokuseras att individen 
genom kritisk analys av information kan utveckla ett eget förhållningssätt till denna. 
Individen ska genom ett sådant tillvägagångssätt ha en förmåga att utveckla en 
kunskapsbas inom ett för individen tidigare outforskat område (Ibid., s. 137ff). I de 
två sista kategorierna ses information som något föränderligt, men även som något som 
har förmågan att förändra (Ibid., s. 115). I kategori sex innebär detta att individen 
anlägger ett eget perspektiv på och förhållningssätt till informationen för att utifrån 
detta utveckla nya idéer och synsätt. De nya idéerna läggs till den redan befintliga 
kunskap som individen har inom området (Ibid., s. 144f). I kategori sju läggs vikt vid att 
individen på ett kritiskt och medvetet sätt förhåller sig till sina egna värderingar och 
attityder samt är medveten om hur dessa påverkar bearbetningen av informationen. I 
denna kategori är målet inte i första hand att utveckla ny kunskap, utan istället att 
använda den tillgängliga informationen på ett sådant sätt att det gynnar andra 
människor (Ibid., s. 148f). Dessa är av intresse för min uppsats genom att de ger en 
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inblick i vad lärarna i studien lägger vikt vid när det gäller informationskompetens och 
därmed även hur de ser på sina studenters informationskompetens. 

3.2.5.5 Varierade synsätt på användarundervisningens utformning  
Många av de forskare som intresserat sig för elevers informationssökning eller 
bibliotekariers användarundervisning har utifrån sina resultat kring detta även gett 
rekommendationer för utformningen av användarundervisningen. I föreliggande avsnitt 
kommer dessa presentares utifrån vilken teoretisk utgångspunkt studien tillämpat. 

Michael Eisenberg och Robert Berkowitz presenterade 1988 en modell kallad The Big 
Six Skills i Curriculum Initiative: An Agenda and Strategy for Library Media 
Programs. De använder en systemorienterad ansats där den process som finns mellan 
input och output är en problemlösande process och utifrån denna ger författarna en 
rekommendation för utformningen av användarundervisning bestående av sex 
övergripande förmågor eleverna bör tillägna sig. Under respektive övergripande 
förmåga listas ett antal hierarkiskt ordnade delförmågor, som bygger på varandra. Den 
första övergripande förmågan är Task Definition, vilket innebär att eleven ska ha en 
förmåga att identifiera ett behov av information hos sig själv samt att kunna beskriva 
detta behov i termer av vilken information som behövs, varför den behövs samt hur 
eleven ska veta när behovet är mött (Eisenberg & Berkowitz 1988, s. 108f). Nästa 
övergripande förmåga är Information-Seeking Strategies, vilket innebär att eleven 
först identifierar olika möjliga sökstrategier för att hitta information som motsvarar 
dennes informationsbehov, därefter ska denne ha en förmåga att välja passande 
strategier, använda dessa samt sist utvärdera sitt val (Ibid., s. 110f). Den härpå följande 
övergripande förmågan är Location Of and Access To Information, vilket innebär att 
eleven ska utveckla en förmåga att återfinna olika informationsresurser, avgöra deras 
relevans för det informationsbehov eleven har samt avgöra om de resurser som 
återfunnits är tillräckliga för att täcka det behov av information som eleven har (Ibid., s. 
112f). Den fjärde övergripande förmågan är Use of Information. Denna innebär att 
eleven förväntas utveckla en förmåga att beskriva hur denne ska använda de återfunna 
källorna, att använda dem samt analysera deras användbarhet för att möta sitt 
informationsbehov (Ibid., s. 114f). Den femte övergripande förmågan benämns 
Synthesis och innebär att eleven ska utveckla en förmåga att välja en presentationsform 
för den insamlade informationen samt att denne ska kunna sammanställa information 
från olika källor (Ibid., s. 116f). Den sjätte och sista övergripande förmågan är 
Evaluation och består av att eleven utvärderar dels sin arbetsgång utifrån The Big Six 
Skills och dels om det informationsbehov som identifierades under Task Definition har 
mötts genom elevens arbete (Ibid., s. 118f). I likhet med Kuhlthaus ISP skulle jag här, 
utifrån denna uppsats sociokulturella perspektiv, vilja framföra en synpunkt på den 
modell som presenterats här. Denna utgår, i min mening, ifrån att det finns ett visst antal 
förmågor som eleverna bör tillägna sig och som sedan är tillämpbara vid 
informationssökning oavsett i vilken kontext denna sker. I min mening tar Eisenberg 
och Berkowitz till viss del sin utgångspunkt i informationssökningssystemet och 
förmågorna som framförs syftar till att eleverna ska lära sig att anpassa sitt arbete efter 
detta. Det lämnas inget utrymme för att olika kontexter kan ha olika förväntningar på 
informationssökningen, vilket det sociokulturella perspektivet, som sagt förespråkar 
(Limberg et al. 2009, s. 53).  

Limberg och Folkessons IDOL-studie har som teoretisk utgångspunkt använt 
fenomenografi. I denna studie har de deltagande lärarnas samt skolbibliotekariernas sätt 
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att uppfatta fenomenet undervisning i informationssökning varit intresset (Ibid., s. 34f). 
Baserat på slutsatser och resultat från studien ges ett antal rekommendationer på hur 
användarundervisning kan utvecklas. Här framhålls vikten av att eleverna ges stöd 
under hela arbetsgången. Detta stöd ska dock vara utformat på ett sådant sätt att det inte 
går ut på att i minsta detalj kontrollera elevernas arbete utan de ska även ges frihet 
(Limberg & Folkesson 2006, s. 116f). Limberg och Folkesson menar att det 
sociokulturella perspektivets grundtankar om vikten av diskussion samt att vad 
informationskompetens innebär är olika i olika situationer bör utnyttjas mer i 
undervisningen (2006, s. 119). Vikten av att undervisningens innehåll överensstämmer 
mer med de kriterier som används då elevernas arbetsinsats bedöms framhävs också 
(Ibid., s. 126). En slutsats som dras i studien är att det bör finnas en bredd i 
undervisningsinnehållet där många olika aspekter kring informationssökning och –
användning samt informationskompetens tas upp (Ibid., s. 125). Detta eftersom 
författarna menar att informationskompetens inte är oföränderlig, utan snarare är 
beroende av vilken situation eleven befinner sig i samt hur de uppgifter eleverna arbetar 
med ser ut (Ibid., s. 126).           

Även Bruce ger utifrån sin studie ett antal rekommendationer baserat på sina resultat 
och sin relationella modell. Hon menar att hennes modell kan utgöra en grund för 
utformandet av användarundervisning (Bruce 1997, s. 164). Detta skulle, enligt Bruce, 
innebära att tonvikten ska ligga på att eleverna utifrån de sju kategorierna i hennes 
relationella modell ska utveckla ett sätt att se på informationssökning och –användning 
som något mångfacetterat och komplext som är beroende av den situation individen 
befinner sig i (Ibid., s. 169). Genom ett sådant angreppsätt ska eleverna tillägna sig en 
förmåga att utifrån den situation denne befinner sig i avgöra vilken eller vilka av de 
olika uppfattningar som finns i Bruce relationella modell som är lämpligast att tillämpa 
(Ibid., s. 170). Användarundervisningen bör alltså, enligt Bruce, förmedla olika 
förhållningssätt till eleven, som denne sedan ska kunna bedöma situationen utifrån samt 
använda det förhållningssätt som denne anser lämpligast i förhållande till de 
förutsättningar situationen bjuder (Ibid., s. 169).    

I den avslutande diskussionen i Hedman, Lundh samt Sundins ovan presenterade kapitel 
Att lära informationssökning för yrkeslivet: om bibliotekarier, lärare och sjuksköterskor 
ges, med grund i ett sociokulturellt perspektiv, ett antal rekommendationer kring 
användarundervisning. Författarna menar, med anledning av sina resultat som visar på 
att förväntningarna på hur information ska sökas samt användas är olika i en 
utbildningskontext samt en arbetslivskontext, att den som håller i användarundervisning 
bör reflektera över detta samt över vilka olika praktiker undervisningen ska förbereda 
eleverna att verka i (Hedman et al. 2009, s. 155). I undervisningen blir det sedan viktigt 
att förmedla att vad som läggs i att vara informationskompetent varierar i olika praktiker 
beroende på vilka normer som finns inom respektive praktik (Ibid., s. 154). Författarna 
menar även att undervisningen bör ge en bild dels av hur information förväntas sökas 
samt användas inom utbildningen och dels av hur dessa förväntningar kan skilja sig från 
en yrkespraktik. Genom att de olika sätt på vilka informationsinhämtning sker inom 
olika för studenten relevanta praktiker framhålls blir studenterna medvetna om 
problematiken (Ibid., s. 155). Detta ska, enligt författarna, medföra att studenterna 
genom en ökad förståelse för detta kan utveckla en förmåga att anpassa sig efter de 
förväntningar som råder i den praktik studenten ska söka information inom (Ibid., s. 
155).  
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I både Bruces (1997) samt i Limberg och Folkessons (2006) rekommendationer 
återfinns vikten av att ge eleverna en bred bild av vad det innebär att söka och använda 
information samt att vara informationskompetent. I båda studierna framkommer det 
alltså att detta är mångfacetterat och att eleverna bör presenteras för olika 
förhållningssätt till användandet av och sökandet efter information. Dessutom framhålls 
kontexten som eleverna befinner sig i då de ska arbeta undersökande som betydelsefull 
för vilket förhållningssätt till information som är lämpligt. Synen på hur 
informationssökning och –användning bäst sker samt vilken betydelse som läggs i 
begreppet informationskompetens är, enligt dessa forskningsresultat, alltså beroende av 
den situation eleverna befinner sig i. Detta medför att dessa forskningsresultat och 
rekommendationer övervägande går i linje med det sociokulturella perspektiv som 
denna uppsats utgår ifrån. I jämförelse med de rekommendationer Hedman, Lundh och 
Sundin (2009) ger, där olika praktikers normer samt förväntningar på sökandet och 
användandet av information fokuseras, kan jag dock se en skillnad i synen på 
informationskompetens mellan Bruce (1997) och de tre ovannämnda forskarna. Denna 
skillnad innebär att de kategorier Bruce (1997) beskriver verkar vara av den karaktären 
att hon menar att alla människor, oavsett var de befinner sig i livet, kan använda 
samtliga dessa. De är alltså inte praktik- eller kontextberoende i den meningen som 
Hedman, Lundh samt Sundin (2009) menar. I stället ligger konsten i att utifrån 
situationen välja någon av dessa kategorier. Kategorierna är alltså möjliga att använda 
oberoende av praktik. Informationskompetens är hos Hedman, Lundh samt Sundin 
(2009) mer beroende av vilken praktik individen befinner sig i. Den person som lyckas 
söka och använda information på det sätt som lever upp till de normer som finns i den 
specifika kontexten eller praktiken är att betrakta som informationskompetent, men bara 
i den specifika kontexten eller praktiken. Förmågan att agera i enlighet med de normer 
som finns i denna är alltså avgörande för hur informationskompetent individen anses 
vara. Skillnaden menar jag anknyter till de olika teoretiska utgångspunkter de båda 
studierna utgår ifrån. Fenomenografin fokuserar just skillnader i uppfattningar kring ett 
fenomen, medan det sociokulturella perspektivet fokuserar underliggande normer i 
skilda kontexter samt praktiker.    

3.2.6 Avslutande reflektion kring tendenser i forskningen 
I de forskningsstudier som presenterats här har jag kunnat se vissa tendenser som jag 
kortfattat återger här. Viktiga faktorer som har betydelse för användarundervisning har i 
forskningen visat sig vara ett fungerande samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie 
där dessa betraktar sina olika kompetenser som kompletterande och inte som 
gränssättande. Arbetssätt som främjar möjligheten för skolbibliotekarien att delta med 
användarundervisning är ämnesövergripande temaarbeten. Det optimala är om 
skolbibliotekarien medverkar i såväl planering som genomförande av dessa. Lärarens 
undervisningsmetod samt sätt att utforma elevernas uppgifter i samband med 
undersökande arbetssätt är viktiga för vilken roll skolbibliotekarien ska kunna spela. 
Undervisning som innehåller teoretiska moment ger enligt studierna bättre 
förutsättningar för att användarundervisningen ska få en roll att spela i undervisningen. 
Den forskning som presenterats kring användarundervisningens innehåll pekar samtliga 
på att det källorienterade (se avsnitt 2.2.1.1) samt det beteendeorienterade 
förhållningssättet (se avsnitt 2.2.1.2) är de absolut vanligast förekommande. Även 
lärarna framhåller just sökteknik som ett moment som skolbibliotekarierna ska ta hand 
om. Det framkommer dock att dessa förhållningssätt inte passar med de krav som ställs 
på eleverna vad gäller källkritisk förmåga. Forskningen förespråkar att eleverna ges stöd 
genom hela arbetsprocessen genom diskussion utifrån deras eget arbete, d.v.s. ett 
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kommunikativt orienterat förhållningssätt (se avsnitt 2.2.1.4). Skolbiblioteket fokuseras 
ofta av lärare samt skolbibliotekarier som ett rum med fysiska resurser. Vad gäller 
eleverna visar forskningen på att eleverna försöker söka information på det sätt de 
upplever att läraren förespråkar. De är övervägande inriktade på att finna fakta som ger 
ett säkert svar, helst via datorer, och övervägande tiden läggs på informationssökning, 
medan källkritik kommer i skymundan. En tendens i forskningen är dessutom att elever 
som betraktas som svaga respektive duktiga ges olika förutsättningar samt olika stöd i 
samband med undersökande arbetssätt.  

3.2.6.1 Reflektion kring varierade teoretiska utgångspunkter i forskningen 
Under presentationen av tidigare forskning har ett antal studier med de teoretiska 
utgångspunkter jag beskrev i början av detta kapitel tagits upp. En anledning till detta är 
att då jag läst tidigare forskning kring i synnerhet informationssökning, 
informationskompetens respektive användarundervisningens innehåll har jag sett en 
tydlig tendens att olika forskare som representerar ett visst teoretiskt perspektiv ofta 
motiverar sin egen studies relevans genom att påpeka brister som denne anser finns i 
studier som bygger på andra teoretiska perspektiv. Jag har fått uppfattningen att olika 
teoretiska perspektiv har spelat en viktig roll för uppkomsten av nya alternativa synsätt 
inom forskningen. I anslutning till vissa av dessa studier har jag gett synpunkter bl.a. 
utifrån det sociokulturella perspektivet, i syfte att visa hur denna uppsats genom sina 
teoretiska utgångspunkter förhåller sig till denna forskning samt var den kan placeras in 
bland dessa. Synpunkterna som har framförts bygger på att kontexten är av stor 
betydelse. De olika studierna har visat upp olika förhållningssätt till 
informationskompetens samt användarundervisningens utformning. Vissa som t.ex. 
Eisenberg (1988) samt Kuhlthau (2004) betonar det mer generella och 
kontextoberoende, medan Bruce (1997), Limberg och Folkesson (2006) samt Hedman, 
Lundh samt Sundin (2009) betonar situationen respektive kontexten som varande av 
betydelse. Jag har här sett en tendens att det sätt på vilket en studie betraktar detta har 
anknytning till det teoretiska synsätt denna antar. I fenomenografin samt det 
sociokulturella perspektivet (de utgångspunkter alla utom de två förstnämnda forskarna 
antar) betonas mångfacetterade uppfattningar respektive kontextberoende normer, vilket 
inte görs inom den riktning inom konstruktivismen som Kuhlthau tillämpar eller den 
systemorienterade ansatsen. Jag har även sett att resultatet av en studie till stor del 
färgas av dess teoretiska ansats. Inriktningen inom konstruktivismen fokuserar 
konstruerandet av en syn på världen som en process som inbegriper tankar, handlingar 
och känslor, vilket även utgör en betydande del i Kuhlthaus ISP (2004). 
Fenomenografin fokuserar olika uppfattningar, vilket också är det som t.ex. Bruces 
(1997) relationella modell består av. Det sociokulturella perspektivets betonande av 
kontext är av stor betydelse i Hedman, Lundh samt Sundins (2009) studie. Som jag 
försökt visa då jag i anslutning till vissa av de studier som presenterats gett synpunkter 
på dem, representerar det sociokulturella perspektivet en syn på informationskompetens 
samt användarundervisning som varande mångfacetterad och beroende av sin kontext. 
Denna uppsats ansluter sig således till de forskare som betonar denna, vilket betyder de 
som utgår från en sociokulturell anda, men även de som tar sin utgångspunkt i 
fenomenografi.     
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4 Metod  
I detta kapitel kommer jag redogöra för de val jag gjort rörande metod. Även 
tillvägagångssättet under insamlingen av empiriskt material kommer beskrivas och 
reflekteras över. 

4.1 En kvalitativ ansats 
Då uppsatsens syfte samt frågeställningar bygger på att användarundervisningen 
undersöks på djupet för att skapa en förståelse för hur kontexten skapar villkor för 
användarundervisningen blir en kvalitativ ansats att föredra framför en kvantitativ 
sådan. Detta eftersom en kvalitativ ansats syftar till att skapa en förståelse för det 
fenomen som undersöks och betonar vikten av att detta förstås i relation till den kontext 
det sker i (Bryman 2002, s. 266). En sådan ansats ger även möjlighet att få ett djup i sitt 
material, snarare än ett bredare, mer översiktligt material. Jag är medveten om att mina 
resultat inte kommer kunna göra anspråk på att vara generaliserbara i den mening att ett 
statistiskt representativt urval för en viss population skett, men detta är som sagt inte 
heller ett syfte med uppsatsen. Att tillämpa en kvantitativ ansats vore ur ett 
sociokulturellt perspektiv olämpligt då en sådan ansats har en tendens att försöka 
minimera påverkan från omgivningen i syfte att öka jämförbarheten mellan olika fall 
(Bryman 2002, s. 95). Då denna uppsats tar sin utgångspunkt i att det specifika i varje 
situation samt dess kontext är betydelsefullt för människorna i den samt deras 
handlande utgör kontextuella faktorer en mycket viktig del vid insamlingen av empiriskt 
material. Därför menar jag att en kvalitativ ansats är lämplig för denna uppsats.  

4.2 Val av metod 
Den metod som har tillämpats för materialinsamling är semistrukturerade intervjuer. 
Under processen gång har jag övervägt olika möjliga metoder och vägt för- och 
nackdelar med dessa mot varandra för att kunna avgöra vilken metod som är lämpligast 
att använda. I mitt fall har metodövervägandena även inneburit överväganden om hur 
min studie ska utformas, då den hade fått mycket olika utformning beroende på vilken 
metod som tillämpats. I detta avsnitt ska jag redogöra för vilka metoder jag har 
övervägt, vad dessa hade inneburit för studien och sist motivera mitt val av metod samt 
beskriva denna. 

De metoder jag övervägt är dels semistrukturerade intervjuer och dels observationer. 
Den sistnämnda har i förhållande till intervjuer den fördelen att forskaren deltar i den 
situation eller miljö denne studerar. Detta hade dock inneburit att jag i uppsatsen hade 
fått begränsa mig till att delta i endast en gymnasiebibliotekaries användarundervisning, 
med tanke på uppsatsens omfång. Storleken på uppsatsen hade dessutom medfört att jag 
hade fått avgränsa mig till att undersöka endast två olika gymnasieprogram i syfte att 
göra en jämförelse dem emellan. Detta hade även lett till att jag inte kunnat delta vid 
särskilt många olika tillfällen på respektive program. En av nackdelarna med 
observationer är att det resultat dessa ger är mycket beroende av vilken situation 
forskaren utför observationen i (Bryman 2002, s. 292).  Det finns här en risk att jag 
hade genomfört observationer under ett tillfälle som sällan inträffar, medan jag kanske 
missat ett tillfälle som är ett återkommande inslag varje år. Som jag skrev i kapitlet om 
teoretiska utgångspunkter förespråkar det sociokulturella perspektivet även att den 
kontext användarundervisningen sker i är av stor vikt för hur bibliotekarien kommer att 
handla, därmed kan den miljö undervisningen vid mina observationstillfällen sker i, 
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vilken klass den riktar sig mot samt hur denna uppför sig vid detta tillfälle påverka hur 
bibliotekarien kommer att handla. Dessutom trycks det i metodlitteraturen starkt på att 
forskarens närvaro riskerar att påverka situationen mycket, vilket kan leda till ett 
missvisande resultat eftersom situationen som observeras då inte är naturlig (Bryman 
2002, s. 320). Det påpekas även att vad observatören tycker sig se under en observation 
samt vad denne minns efteråt påverkas mycket av t.ex. tidigare erfarenheter samt 
dennes känslor (Denscombe 2009, s. 273). På så vis blir resultatet av observationer än 
mer osäkra och då jag inte har någon erfarenhet av att genomföra observationer i 
forskningssyfte är risken överhängande att jag även riktar uppmärksamheten mot i 
sammanhanget irrelevanta företeelser. Detta i kombination med att jag endast hade haft 
möjlighet att delta vid ett fåtal tillfällen har medfört att jag valt att inte använda 
observationer då jag anser att risken är alltför stor att det resultat jag får av dessa blir 
missvisande och inte ger en rättvis bild av hur användarundervisningen ser ut på skolan.  

Enkäter hade även kunnat vara en möjlig metod, men då jag ämnar genomföra en 
kvalitativ studie har denna en del betydande brister som gjorde att jag inte sett denna 
som ett alternativ. Bristerna är dels att det i metodlitteratur påpekas att enkäter med 
öppna frågor kan avskräcka, då det krävs en större insats för att besvara dem (Bryman 
2002, s. 158). Därutöver saknar forskaren möjlighet att ställa klargörande frågor samt 
följdfrågor för att få reda på mer och det går aldrig att vara helt säker på vem som 
besvarat enkäten (Bryman 2002, s. 147). 

De fördelar jag sett med intervju i förhållande till ovannämnda metoder är framför allt 
att den tillåter mig att genom att ställa frågor kring respondenternas syn på och 
utformning av användarundervisning få en bild av hur de tänker kring detta i 
förhållande till hur kontexten ser ut. På så vis är det möjligt att få reda på avsikter samt 
anledningar till ett visst upplägg. Denna möjlighet saknas vid observationer, då 
observatören inte har samma möjlighet att ställa klargörande frågor. Dessutom kan 
intervjuer alltså även ge en bild av hur användarundervisningens kontext vanligtvis ser 
ut, då intervjuer inte är knuten till specifika tillfällen (Bryman 2002, s. 321). En annan 
viktig fördel är den möjlighet till följdfrågor dessa ger. Detta bedömer jag är mycket 
viktigt för att kunna få en välutvecklad bild av samt en förståelse för kontexten kring 
användarundervisningen på de olika gymnasieskolorna. För att kunna få en riktig bild 
av intresseområdet är det enligt Jan Trost av stor vikt att den som intervjuar inte antar 
att denne har förstått något, utan ber respondenten utveckla sig till dess att det inte råder 
någon tvekan om att intervjuaren faktiskt förstått (1997, s. 86). Detta går varken att göra 
vid observationer eller enkäter, vilket medför att intervjuer i min mening har en stor 
fördel här. Genom denna metod kan jag även genomföra min undersökning på något 
fler gymnasieskolor och därmed få en lite bredare, men samtidigt djup bild av mitt 
undersökningsområde. Ytterligare en viktig fördel är att i de fall då intervjuerna spelas 
in finns dessa bevarade, vilket gör det möjligt för forskaren att återvända till dem vid 
behov. Dessutom blir det möjligt att i efterhand undersöka rimligheten i 
undersökningens resultat mot inspelningarna av intervjuerna. Denna möjlighet erbjuder 
inte en observation, vilket medför att forskaren måste förlita sig på sina anteckningar 
samt sitt minne. Som nämnts ovan kan detta påverkas av ett antal faktorer, vilket 
medför att resultaten riskerar att bli opålitliga.        

Anledningen till att jag valt semistrukturerade intervjuer är att de, med sin grund i en 
kvalitativ ansats, har den fördelen att intervjuaren kan vara flexibel vad gäller 
ordningsföljden frågorna ställs i, hur frågorna formuleras samt att denne har möjlighet 
att ställa klargörande följdfrågor (Bryman 2002, s. 300). Detta medför att utrymme ges 
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åt respondenten att delvis själv styra vilka aspekter denne anser är speciellt viktiga och 
ges utrymme att utveckla dessa (Denscombe 2009, s. 267). Då jag genom min intervju 
vill få fram aspekter i det sammanhang användarundervisningen genomförs som har 
betydelse för denna menar jag att det är fördelaktigt att kunna se vad 
gymnasiebibliotekarierna själva väljer att fokusera på. Det finns dock en risk att 
intervjun svävar i väg från undersökningsområdet om respondenten får styra för 
mycket. För att kunna jämföra de olika respondenternas utsagor är det viktigt att det 
finns en stomme i intervjun som är lika för samtliga intervjuer (Bryman 2002, s. 304). 
Jag har därför funnit det lämpligt att använda mig av semistrukturerade intervjuer, då 
dessa kombinerar flexibilitet med ett visst mått av struktur. Detta anser jag också vara 
viktigt som ett stöd för mig själv under intervjuerna då jag inte har så stor erfarenhet av 
att genomföra intervjuer i forskningssyfte.  

En nackdel som finns med intervjuer är dock att risken alltid finns att respondenten 
”friserar” sina utsagor, vilket kan medföra att dessa riskerar att ge en ofullständig bild 
av undersökningsområdet (Bryman 2002, s. 173). Jag kommer i avsnittet 
Tillvägagångssätt diskutera detta utifrån mina egna intervjuer. Här hade en tänkbar 
lösning kunnat vara att kombinera intervjuerna med observationer, men som jag 
konstaterade ovan påverkas resultatet av dessa av en mängd faktorer, vilket medför att 
dessa inte utgör någon garant för att resultatet ger en sanningsenlig bild. Dessutom 
skulle dessa båda metoder kunna påverka varandra i så mening att respondenten 
anpassar sitt beteende efter sina utsagor eller tvärtom. Även jag hade kunnat påverkas 
genom att få förutfattade meningar med mig från observationerna in i intervjuerna eller 
tvärtom. Jag har därför gjort bedömningen att detta inte skulle ge ett säkrare, utan 
snarare ett osäkrare resultat.  

4.3 Urval 
Mitt urval av gymnasieskolor har begränsats geografiskt till Skåne. Det har även 
begränsats till kommunala gymnasieskolor, eftersom detta ger dem en gemensam 
referenspunkt i att de har samma typ av huvudman. Vid urvalet av respondenter tog jag 
hjälp av webbplatsen www.gymnasieguiden.se där jag fick en överblick över vilka 
gymnasieskolor som finns samt vilka gymnasieprogram dessa erbjuder. Därefter 
besökte jag vissa av dessa skolbiblioteks hemsidor, för att bilda mig en uppfattning om i 
fall de hade ett skolbibliotek överhuvudtaget och i de fall där detta fanns försökte jag 
bilda mig en uppfattning av deras verksamhet vad gäller undervisning. En viktig aspekt 
var även att avgöra om det arbetade utbildade bibliotekarier på skolbiblioteket. De 
skolor som jag uppfattade hade utbildad bibliotekarie valdes ut. Genom att skicka ett e-
postbrev (se bilaga 1) där jag beskrev studien kortfattat tog jag sedan kontakt med ett 
urval av gymnasiebiblioteken. Senare ringde jag även upp och bokade tid för intervju 
med dem som visade intresse för att delta i studien.  

4.4 Tillvägagångssätt  

4.4.1 Utgångspunkter och utformning av intervjuguide 
Det är framför allt två utgångspunkter som har genomsyrat såväl utformandet av 
intervjuguiden som själva intervjuerna. Båda härrör från mitt syfte att undersöka hur 
den omgivande kontexten skapar villkor för gymnasiebibliotekariers organiserade 
användarundervisning.  
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Den första utgångspunkten har varit att för att få fram vilka kontextuella faktorer som 
påverkar användarundervisningen är det viktigt att utforma intervjuguiden och ställa 
följdfrågor på ett sådant sätt att de inte ger intryck av att jag är ute efter en generell bild 
av hur användarundervisningen ser ut. Därför har jag valt att inte utforma 
intervjuguiden efter de fyra förhållningssätt som presenterats i avsnitt 2.2.1. Detta 
eftersom jag kommit fram till att det skulle kunna medföra ett sådant intryck av att det 
är en mer generell bild av vilka förhållningssätt som överhuvudtaget förekommer i 
användarundervisningen oberoende av kontext som efterfrågas. 

Min andra utgångspunkt har varit att jag vill få en bild av vilka kontextuella faktorer 
som har betydelse utan att rakt ut fråga gymnasiebibliotekarierna vilka faktorer de anser 
är viktiga. Istället menar jag att de kontextuella faktorer som är viktiga för 
användarundervisningen bör komma upp i samband med att de berättar om sin 
undervisning även utan att jag explicit ställer denna fråga. I Kvalitativa intervjuer 
(1997) poängterar Jan Trost också att genom att ställa mer öppna frågor om hur 
respondenten handlar blir svaret ofta rikt på information. Svar på frågor kring vad 
respondenten anser blir istället lätt mindre nyanserade (s. 35). För att inte påverka mina 
respondenter har jag också valt att inte lägga fokus på att det är just 
användarundervisningens utformning i förhållande till kontextuella faktorer som är 
huvudintresse i uppsatsen. Jag har framhållit att det är planering, utformning och 
genomförande av undervisningen som denna studie har intresse för, vilket det 
naturligtvis också är.   

Dessa båda utgångspunkter har, som nämndes ovan, alltså påverkat utformningen av 
intervjuguiden och intervjuerna. Vad gäller intervjuguiden har denna påverkan tagit sig 
uttryck i att jag valt att utforma mina frågor på ett öppet sätt för att motverka intryck av 
att jag är ute efter en generell bild av utformningen. Istället har min tanke varit att dessa 
frågor ska ge utrymme för mina respondenter att relatera till kontextuella faktorer då de 
berättar om sin användarundervisning. En annan tanke med intervjuguidens utseende 
har varit att jag utifrån vad respondenterna berättar ska kunna ta fasta på sådant som är 
av intresse för studien och be dem utveckla det. Detta har medfört att jag under 
intervjuerna koncentrerat mig på respondenternas berättelser och låtit dessa delvis styra 
riktningen på intervjun. Samtidigt har jag hela tiden haft mina teoretiska 
utgångspunkter, d.v.s. det sociokulturella perspektivet samt de fyra förhållningssätten 
till användarundervisning (se avsnitt 2.2.1), i huvudet när jag ställt följdfrågor. Trost 
menar att det är viktigt att under en intervju tillsammans med ett intresse för 
respondentens berättelse låta syftet med studien samt de teoretiska utgångspunkter 
denna utgår ifrån styra riktningen på intervjun (1997, s. 36). Detta har jag alltså tagit 
fasta på vid utformning av intervjuguide och genomförande av intervjuerna.  

4.4.2 Praktiskt genomförande av intervjuerna    
Under november och början av december 2009 genomförde jag mina semistrukturerade 
intervjuer med fem olika gymnasiebibliotekarier i Skåne. Innan intervjutillfället hade 
jag, som nämnts ovan, tagit en första kontakt per e-post (se bilaga 1) och därefter per 
telefon bokat tid och plats för intervjuerna. I litteratur kring intervjuer som 
forskningsmetod framhålls att platsen för intervjun är betydelsefull. Såväl Denscombe 
(2009, s. 252) som Trost (1997, s. 41f) menar att det är viktigt att intervjun sker på en 
avskild plats där intervjun kan ske ostört och utan att någon utomstående hör vad som 
sägs. Dessutom är det viktigt att intervjun sker på en plats där respondenten känner sig 
säker (Trost 1997, s. 42). Samtliga mina intervjuer genomfördes på respektive 
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skolbibliotekaries arbetsplats, vilket jag menar är bra, dels för att detta med stor 
sannolikhet är en plats som respondenten känner sig hemma och väl tillmods i samt dels 
för att det även är i den miljön som respondenten har sin användarundervisning. Detta 
tror jag underlättar för respondenten att berätta om den. I samtliga fall satt vi även i ett 
avskilt rum under intervjun, under tre av intervjuerna i skolbibliotekariens arbetsrum 
och under två i ett konferens- respektive grupprum.  

Intervjuerna har alla varit mellan 25 och 35 minuter långa. Innan respektive intervju har 
jag berättat lite vad intervjun skulle handla om samt om tystnadsplikt och anonymitet. 
Under intervjuerna har jag varit flexibel när det gäller i vilken ordning de frågor som 
finns med i intervjuguiden ställts, beroende på vad respondenten sagt. Alla frågor i 
intervjuguiden har dock tagits upp i samtliga intervjuer. För att kunna få en startpunkt 
samt en bild av hur respondenten själv tar upp kontexten i samband med 
användarundervisningen har de inledande frågorna varit mer beskrivande kring den 
användarundervisning de har. Frågor som vilka elever bibliotekarien undervisar, vilka 
program samt när de har undervisning har tagits upp i detta skede. Utifrån svaren har 
jag sedan följt upp sådant som handlat om kontext samt även fördjupat beskrivningen 
av undervisningen. Samtliga intervjuer har hållit sig väl inom ämnet och inte flutit ut på 
sidospår. En anledning till detta kan vara att jag vid varje intervjutillfälle har berättat att 
jag med användarundervisning menar undervisning kring att söka, använda samt 
värdera information. Intervjuerna har avslutats när jag upplevt att ämnet varit mättat på 
så vis att vid nya frågor återkommer sådant som berättats tidigare.  

 Under intervjuerna har jag, med tillåtelse av respektive respondent, spelat in dessa. 
Fördelar med att spela in intervjuer är, som nämnts ovan, att forskaren kan återvända till 
utsagorna från intervjutillfällena återkommande gånger under analys (Trost 1997, s. 50). 
Då intervjuerna finns dokumenterade är det även möjligt att kontrollera forskningens 
resultat mot utskrifterna av intervjuerna (Denscombe 2009, s. 259). Jag har även valt att 
inte föra anteckningar under intervjuerna då jag upplevde att det var viktigt att ge 
respondenten min fulla uppmärksamhet för att jag lättare skulle kunna fånga upp sådant 
av vikt, speciellt eftersom min intervjuguide, som nämndes ovan, till stor del bygger på 
följdfrågor. Trost (1997) menar dessutom att om anteckningar förs under intervjun kan 
detta upplevas som irriterande av respondenten samt även väcka osäkerhet hos 
densamme (s. 52). Så snart det gick efter respektive intervjutillfälle skrev jag dock ner 
stolpar och tankar från intervjun.  

Efter varje intervjutillfälle har jag även transkriberat mina inspelningar för att underlätta 
analysen samt för att citat ska bli korrekta. Trost (1997) framhäver dock att det är 
viktigt att vara medveten om att intervjuutskrifterna inte återger sådant som kroppsspråk 
eller tonfall (s. 51). Trots denna nackdel menar jag att fördelarna med att ha tillgång till 
både den inspelade intervjun och utskrifter av densamma är större.   

4.4.3 Tillvägagångssätt vid analys av det empiriska materialet 
Analysen av det empiriska materialet har skett i två omgångar. I den första omgången 
har en kombination av empirinära och teorinära analys skett. Empirinära analys innebär 
att forskaren utifrån sitt empiriska material letar efter olika återkommande teman, 
medan teorinära analys syftar på att forskaren utgår ifrån en befintlig teori och utifrån 
denna på förhand bestämmer ett antal teman som denne vill försöka identifiera i sitt 
empiriska material (Widerberg 2002, s. 144f). Analysen i första omgången har således 
relaterat dels till det empiriska materialet och dels till en av mina två teoretiska 
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utgångspunkter, nämligen det sociokulturella perspektivet. Redan under arbetet med 
insamlandet av mitt empiriska material började jag se ett mönster i intervjuutsagorna 
där vissa kontextuella omständigheter med betydelse för användarundervisningen var 
återkommande. Samtidigt har jag även tagit fasta på centrala begrepp i det 
sociokulturella perspektivet, såsom redskap, situerat lärande, kontextspecifika normer 
samt tidigare erfarenheter för att ytterligare fördjupa min analys samt för att relatera de 
empirinära identifierade kontextuella omständigheterna till detta. Genom upprepad 
läsning av utskrifterna från intervjuerna med en kombination av empirinära och 
teorinära förhållningssätt har sex olika teman identifierats som dels är återkommande i 
det empiriska materialet och dels knyter an till det sociokulturella perspektivet. Under 
analysen har jag även intresserat mig för hur de teman jag identifierat är relaterade till 
och påverkar varandra. 

I den andra analysomgången har varje tema, som identifierats i den första omgången, 
analyserats för sig. Förhållningssättet har här varit teorinära och utgått ifrån min andra 
teoretiska utgångspunkt i form av fyra förhållningssätt till användarundervisningen (se 
avsnitt 2.2.1), som alltså utgjort på förhand bestämda teman. Syftet med denna 
analysomgång har varit att genom att identifiera förhållningssätt inom varje tema få en 
bild av om det finns mönster av variationer eller likheter i hur dessa tillämpas i 
förhållande till de kontextuella omständigheter respektive tema representerar. Detta har 
med andra ord fungerat som ett hjälpmedel i att identifiera olika upplägg i 
användarundervisningen i relation till den kontext denna sker i. 

4.4.4 Reflektioner kring intervjuerna 
När insamling av empiriskt material sker genom intervjuer finns det enligt Denscombe 
(2009) några saker som är viktiga att reflektera över. Det är dels vilken inverkan den 
som intervjuar kan tänkas ha på respondenterna och dels validiteten, d.v.s. 
trovärdigheten, i respondenternas utsagor. 

När det gäller validiteten i respondentens utsagor menar Denscombe att det finns vissa 
åtgärder en forskare kan vidta för att avgöra detta samt minska beroendet av enskilda 
respondenters utsagor. För det första bör det empiriska materialet relateras till annan 
skriftlig information som rör ämnet (Denscombe 2009, s. 266). Detta avser jag att göra i 
kapitel 7, Diskussion. Dessutom bör forskaren leta efter teman som återkommer i de 
olika intervjuerna, då sådana teman visar på faktorer som flera av respondenterna lägger 
vikt vid (Denscombe 2009, s. 266). Som nämndes ovan har detta varit en mycket viktig 
del i min analys och teman kommer presenteras i kapitel 6, Analys och resultat. 
Härutöver har jag i anslutning till intervjuerna även fått ta del av olika former av 
skriftligt material som relaterat till respondentens användarundervisning. Det har 
framför allt varit övningar som använts vid undervisning, men även arbetsplaner. Dessa 
har, enligt min bedömning, även överensstämt med respektive respondents utsagor 
kring sin användarundervisning. Detta är något som talar för validiteten i mina 
respondenters utsagor. Då jag i kapitlet Analys och resultat citerar mina respondenters 
utsagor från intervjuerna har jag valt att i möjligaste mån ge något längre citat. Detta 
eftersom jag är av den uppfattningen att det ger läsare av denna uppsats en större inblick 
i hur intervjuerna utvecklades, vilket jag menar ökar tillförlitligheten i de citat som ges 
då de till viss del ger läsaren en bild av citatets sammanhang. Detta ökar även läsarens 
möjlighet att själv bilda sig en uppfattning om desammas tillförlitlighet.  
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När det gäller intervjuarens identitet så menar Denscombe att faktorer som yrke eller 
sysselsättning hos intervjuaren kan ha inverkan på respondenten (Ibid., s. 245). Vad 
gäller sysselsättning så upplever jag att det har varit en fördel att jag är student som går 
en utbildning inom samma ämnesområde som mina respondenter en gång gått. De har 
själva erfarenheter av att studera biblioteks- och informationsvetenskap, men genom att 
de numera befinner sig i arbetslivet har de även en infallsvinkel som jag inte har i 
samma grad, men som jag under intervjuerna varit intresserad av. Några av 
respondenterna har berättat att möjligheten att få prata om vad de gör i sin undervisning 
varit givande. Andra har berättat att de ser uppsatsen som en möjlighet att få ta del av 
hur andra gymnasiebibliotekarier ser på användarundervisning. Båda dessa synsätt tror 
jag även är gynnsamma för viljan att ge en riktig bild av sin egen användarundervisning. 

En annan del av min identitet som intervjuare, som är viktig att poängtera här, är min 
förförståelse för fokuset i intervjuerna. Denna förförståelse har främst utgjorts av mina 
teoretiska utgångspunkter och dessa har jag medvetet låtit inverka på den riktning 
intervjuerna tagit genom att jag följt upp sådant i utsagorna som berört 
användarundervisningens relation till kontexten samt till olika förhållningssätt (se 
avsnitt 2.2.1). Detta kan ha påverkat respondenterna att tänka på kontexten. Som jag 
skrivit ovan har jag dock inte framhållit intresset för användarundervisningens kontext 
innan intervjun just i syftet att inte påverka respondenterna för mycket åt detta håll, utan 
på så vis kunna få en bild av vilka kontextuella omständigheter som framhålls när 
respondenten berättar om sin användarundervisning.  

Denscombe menar att intervjuaren kan minska påverkan av sin identitet till viss del 
genom att inta en roll som innebär att främst lyssna på respondenten samt att ställa 
frågor (Denscombe 2009, s. 246). Detta har varit mitt förhållningssätt under 
intervjuerna. För att visa mitt intresse för respondenternas berättelser har jag dock 
ibland nickat eller mm:at.  

4.4.5 Etiska överväganden 
Samtliga respondenter har givit ett informerat samtycke till att delta i en intervju, d.v.s. 
de har varit medvetna om att de intervjuats samt godkänt detta (Trost 1997, s. 94). De 
har även vetat att intervjun ska handla om deras användarundervisning samt hur de 
planerar och genomför denna. Trost menar att det är viktigt att tala om vad intervjun ska 
komma att handla om, men samtidigt ”skall man inte föregripa de frågor man vill ställa 
och på så sätt redan från början styra intervjupersonens föreställningsvärld i någon 
riktning” (Trost 1997, s. 95). Intervjuerna handlade onekligen om respondenternas 
användarundervisning samt deras planering och genomförande av denna. Intresset för 
användarundervisningens relation till dess kontext finns lite underförstått här och valet 
att inte framhålla detta intresse mer uttalat gjordes alltså för att inte redan från början 
styra in respondenterna alltför mycket på detta. 

Alla intervjudeltagare kommer i denna uppsats vara anonyma och det är endast jag som 
vet vilka personer samt vilka skolor som deltagit i studien. Även tillgången till de 
inspelade intervjuerna samt utskrifterna av dessa är jag den enda som har. 

Trost (1997) menar att det kan upplevas som sårande för respondenterna att deras 
talspråk citeras rakt av. Han menar att det är brukligt att ur denna synpunkt inte alltid 
skriva ut utfyllnadsord som t.ex. ”liksom” (s. 97). I vissa citat har jag därför valt att inte 
skriva ut detta ord på vissa ställen. Detta har dock inte påverkat innebörden i själva 
citatet, men däremot gjort dem mer lättlästa. 
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5 Presentation av respondenter 
I syfte att ge läsare av denna uppsats en inblick i mina fem respondenters kontext och 
därmed även den kontext det empiriska materialet är hämtat ifrån kommer jag här nedan 
ge en kort presentation av var och en av dem. Som nämnts i avsnitt 4.4.5, etiska 
överväganden, är samtliga namn på respondenterna fiktiva. Samtliga respondenter är 
utbildade bibliotekarier, d.v.s. inte lärarbibliotekarier eller assistenter.  

Carina arbetar som gymnasiebibliotekarie på en mindre skola som enbart har 
yrkesinriktade program. Hon är en av två bibliotekarier på skolans bibliotek och har 
arbetat där i ca. 1,5 år. Innan dess har hon arbetat som skolbibliotekarie i runt 5,5 år. 
Användarundervisning har Carina för alla programmen på skolan samt alla årskurser. I 
ettan har hon en introduktion till biblioteket och därutöver har hon olika tillfällen då hon 
har undervisning för eleverna på skolan. Hon är även involverad i kursen projektarbete 
för treor. Undervisningen sker dels i skolbiblioteket och dels i olika klassrum. 

Jenny har arbetat som gymnasiebibliotekarie på sin nuvarande skola i runt 2,5 år. Den 
skola hon arbetar på är relativt liten och har både studie- och yrkesinriktade program. 
Alla elever på skolan har tillgång till en egen bärbar dator. Innan hon började arbeta på 
denna skola hade hon arbetat som skolbibliotekarie i 2 år på en betydligt större 
gymnasieskola. Hennes användarundervisning riktar sig mot samtliga program samt 
årskurser på skolan och inleds för eleverna med en introduktion till biblioteket då de 
börjar ettan. Hon har utöver användarundervisning som riktar sig mot större grupper av 
elever även individuell handledning i samband med kursen i projektarbete för treorna. 
Undervisningen sker dels i skolbiblioteket och dels i olika klassrum. 

Anita arbetar som gymnasiebibliotekarie på en medelstor skola som utbildar elever 
inom både yrkesinriktade och studieinriktade program. På denna skola har hon arbetat 
under 14 år, vilket är lika länge som hon arbetat som skolbibliotekarie. Hon har 
användarundervisning främst för ettorna på alla program. För dem brukar hon ha 
introduktion till biblioteket samt lektioner i samband med en kurs i datakunskap. 
Därutöver har hon även andra tillfällen med undervisning. Hon undervisar i såväl 
skolbiblioteket som datasal och klassrum.  

Marina har arbetat som gymnasiebibliotekarie vid skolbibliotek tillhörande sin 
nuvarande skola i 6,5 år. Skolan hon arbetar på är relativt stor och ger utbildning inom 
ett antal studie- såväl som yrkesinriktade program. Innan dess arbetade hon som 
skolbibliotekarie samt med andra skolbiblioteksrelaterade arbetsuppgifter under 1,5 år. 
Hennes undervisning sker främst för ettorna på samtliga av skolans program och hålls i 
klassrum samt datasal. Hon har dels introduktion till skolbiblioteket och dels andra 
undervisningstillfällen. 

Linnéa arbetar som gymnasiebibliotekarie på en mindre skola, på vilken såväl studie- 
som yrkesinriktade program ges. Hon har arbetat på denna skola under 8 år och innan 
dess lite på skolor på andra nivåer. Hennes användarundervisning sker mot alla 
årskurser, men främst de studieinriktade programmen. Alla ettorna, på samtliga 
program, får en introduktion till skolbiblioteket när de börjar. Därutöver håller Linnéa 
användarundervisning då detta efterfrågas och denna sker dels i biblioteket och dels i 
klassrum. 
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6 Analys och resultat 
Under denna rubrik kommer såväl resultatet av mina intervjuer som min analys av dem 
att presenteras. Detta beror på att mina teoretiska utgångspunkter, främst det 
sociokulturella perspektivet, varit närvarande redan så tidigt som under utformandet av 
intervjuguiden samt under intervjutillfället, vilket jag beskrivit i kapitel 4 ovan. På så 
vis har någon form av analys skett under hela processen kring insamlandet av det 
empiriska materialet. Karin Widerberg menar att det är naturligt i kvalitativ forskning 
att en form av analys sker under hela forskningsprocessen (2002, s.133). Det har av 
denna anledning fallit sig så att resultatet och analysen blivit relativt sammanlänkade 
och att separera på dessa skulle medföra mestadels upprepningar. I min mening är det 
därför fördelaktigast att presentera analys och resultat tillsammans. 

Det empiriska materialet kommer att presenteras i form av citat från mina intervjuer. 
Grunden för presentationen kommer utgöras av sex olika teman kring kontexten som ett 
villkor för användarundervisningen som jag funnit under min analys. Dessa 
representerar de sociokulturella omständigheter jag funnit har betydelse för 
användarundervisningen och de är lärarnas betydelse, målgruppen, egna 
uppfattningar, undervisningslokal, redskap samt tid. Dessa är dock relaterade till 
varandra, vilket jag kommer föra en diskussion kring i kapitel 7, Diskussion.  

6.1 Tema: Lärarnas betydelse 
Detta tema berör de undervisande lärarnas roll i samband med användarundervisning. 
Temat har delats in i lärarens önskemål och pedagogiska metod, läraren som 
informationskälla kring klassen samt tillgång till klassen och återkoppling. 

6.1.1 Lärarens önskemål och pedagogiska undervisningsmetod 
Under intervjuerna har mina respondenter återkommande kommit in på hur viktiga 
lärarens önskemål är för hur de lägger upp sin användarundervisning samt vad som tas 
upp i denna. Intervjumaterialet visar på att lärarna har ett stort inflytande dels över just 
upplägget samt innehållet i skolbibliotekariernas undervisning och dels över i vilken 
grad de ska få vara involverade under ett temaarbete. Jag har funnit att ett 
återkommande drag i mina respondenters utsagor då de berättar om lärarnas önskemål 
är att de uttrycker en egen åsikt om hur förutsättningarna ska se ut för att fungera som 
bäst. Utsagorna visar i detta sammanhang på att det är lärarnas önskemål som är 
avgörande för om de förutsättningar mina respondenter framför som önskvärda kommer 
att ges eller inte. Det kan sägas att lärarnas önskemål utgör en kontextuell omständighet 
som får betydelse för respondenternas handlande (sätt att lägga upp undervisningen) i 
detta sammanhang. Intervjumaterialet visar med andra ord på en tendens att lärarnas 
önskemål ofta står över skolbibliotekariernas i användarundervisningskontexten. Ett 
citat som belyser både hur olika lärares önskemål kan se ut och ger exempel på ett 
önskemål från skolbibliotekarien är följande:  

Det är väldigt olika för olika lärare hur de vill ha det. En del säger bara att jag får 
bestämma helt själv och en del får jag vara med i hela projektsplaneringen liksom 
från början och det är det bästa absolut för då får man insyn i hela projektet och 
förstår mer vad det är eleverna ska göra. Ju mer insyn jag har i vad de ska göra ju 
bättre kan jag ju rikta informationssökningen. Och vissa lärare vill inte att jag 
kommer ut, utan att jag mailar en länklista... (Jenny) 
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Mina respondenters utsagor tyder, i enlighet med det sociokulturella perspektivet, även 
på att det i användarundervisningens kontext finns ett mer eller mindre uttalat 
förhållande mellan de två yrkesgrupperna lärare respektive skolbibliotekarier som vid 
användarundervisning tar sig uttryck i en förväntan på att skolbibliotekarien ska ta 
lärarnas önskemål i beaktande vid upplägget av denna. Intervjumaterialet visar på att 
deras önskemål till stor del bygger på vilken pedagogisk undervisningsmetod respektive 
lärare tillämpar. Mina respondenter uttrycker att denna är av vikt vid upplägget av 
användarundervisningen eftersom den präglar klassens arbete och det är viktigt att även 
skolbibliotekariernas undervisning stödjer detta arbete. Ett citat som belyser detta är 
följande: 

Och sen så har ju alla lärare olika upplägg på hur de gör när de undervisar. (Carina)  

Ja. (Intervjuare) 

Och det betyder att då kan inte jag komma in och köra ett och samma koncept i olika 
klasser därför att ja, den insatsen som jag gör motsvarar det som läraren redan har 
gjort. Och som sen läraren kommer att fortsätta med. För även om jag hälsar på en 
klass två, tre gånger på en termin så är det fortfarande bara enstaka insatser jämfört 
med att de träffar sin lärare flera gånger i veckan. (Carina) 

Dessutom tyder utsagorna på att en annan kontextuell omständighet som får betydelse 
för förhållandet mellan de två yrkesgrupperna och som också utgör en viktig anledning 
till att stor vikt läggas vid lärarnas önskemål är att dessa har en insyn i samt kunskap om 
klassen som skolbibliotekarierna saknar. För att belysa detta ges följande citat: 

Och sen är, sen är det ju läraren liksom om de har specifika önskemål på det man 
ska ta upp så gör man ju det. (Linnéa) 

Ja. (Intervjuare) 

För det är ju läraren som sitter inne med, med informationen och kunskapen och så 
och det är ju jag som får rätta mig efter det, så att det ska stämma med gruppen och 
deras arbete och så, så att det blir bästa möjliga resultat. (Linnéa) 

6.1.2 Läraren som informationskälla kring klassen 
Detta subtema knyter an till det sistnämnda i föregående subtema, nämligen att det 
under intervjuerna har kommit upp att lärarna har en värdefull insyn i samt kunskap om 
sin klass, som mina respondenter sätter värde vid då de ska lägga upp sin undervisning. 
För att få tillgång till denna visar utsagorna på att de främst använder sig av 
kommunikation, med andra ord ett sociokulturellt redskap. Detta redskap utnyttjas i 
första hand vid bokningstillfället, då mina respondenter berättar att de vanligtvis ställer 
frågor kring klassen samt om olika önskemål till läraren. Intervjumaterialet visar på att 
den information lärarna ger dem har betydelse för hur de lägger upp sin 
användarundervisning vad gäller nivå, innehåll samt om den ämnesinriktas. Ur ett 
sociokulturellt perspektiv kan denna information betraktas som en kontextuell faktor 
med betydelse för skolbibliotekariernas handlande vid upplägget av 
användarundervisningen. För att belysa detta har jag valt ut två citat, där det första visar 
på information om klassens nivå: 

… och är det någon klass som kanske är ganska van att söka så får man rikta in sig 
på lite andra saker och ja. (Marina) 

Hur avgör du var klassen ligger liksom om den är van att söka information eller 
inte? (Intervjuare) 
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Ja, det kan man ju aldrig veta helt och hållet. Den mesta informationen får man ju 
genom läraren, när man pratar. (Marina) 

Det andra citat som jag valt ut visar på information om ämnesområde: 

Ibland frågar jag, för jag brukar fråga hur långt de [eleverna; min anm.] har kommit, 
om de har bestämt ämne, så om varje grupp eller varje individ har bestämt ämne. Då 
är det ju bra att veta vilka ämnen exakt, annars får jag ju liksom bara en rubrik så 
där, det här ska de jobba med, typ barn och ungdomars fritid och så ska de då välja 
olika inriktningar. Och det är ju bra om man vet liksom vad de har preciserat, alltså 
vad de har bestämt sig för att de ska jobba med, men det är inte alltid jag får reda på 
det innan, det är inte alltid de har bestämt sig. (…) Ofta brukar jag ta lite exempel 
från dem, om de nu ska ha hemlöshet eller fritidsgårdar så kan jag ju ta det som 
exempel i någon, när jag visar. Det gör jag nästan alltid och då blir de lyckliga i den 
gruppen. (Anita) 

6.1.3 Tillgång till klassen och återkoppling 
I mitt empiriska material pratar respondenterna även om en annan form av betydelse 
som läraren har för användarundervisningen, nämligen i form av att ge 
skolbibliotekarien tillgång till klasserna. Detta har främst inverkan på om det är möjligt 
för skolbibliotekarien att hålla användarundervisning för eleverna, med andra ord om de 
behöver lägga upp undervisningen överhuvudtaget. Mina respondenter berättar alla att 
användarundervisningen vanligen inte är inplanerad i förväg att den ska ske, utan den 
genomförs då lärarna efterfrågar det. Detta tyder, utifrån en sociokulturellt synvinkel, på 
att det i kontexten finns en outtalad norm om att skolbibliotekarierna samt lärarna har 
ett förhållande som innebär att de sistnämnda har det största inflytandet på om och i så 
fall när skolbibliotekarien ska hålla undervisning för en klass. Ett belysande citat följer 
här: 

Du sa du hade lite [undervisning; min anm.] kanske i samband med projektarbetet 
också? (Intervjuare) 

Ja, alltså egentligen så är det lite fel att säga att jag har det. Vi skulle vilja det, men 
det har inte brukat bli så faktiskt, men vår ambition är ju att… för ibland tänker vi 
oss att det kanske är lättare för dem att ta till sig det som vi lär ut om de gör det i 
samband med någonting som de håller på med, det kan vara ett temaarbete eller ett 
projektarbete då. Men det har hittills inte varit så att lärarna har riktigt nappat på 
den. (Marina) 

Återkommande i mina respondenters utsagor är även att det ofta är samma lärare som är 
intresserade av att samarbeta med dem kring användarundervisning. I detta 
sammanhang lyfts deras tidigare erfarenheter av vilka lärare som är positiva till 
samarbete fram. Det framkommer av utsagorna att vissa av respondenterna utifrån 
denna erfarenhet även väljer att själva kontakta dessa lärare för att fråga om de är 
intresserade av ett liknande samarbete igen. Utifrån en sociokulturell synvinkel visar 
detta alltså på att respondenternas tidigare erfarenheter av liknande situationer får 
betydelse för deras initiering av samarbete (deras handlande). Utsagorna kring detta 
tyder dock på att det är läraren som har stor betydelse för att bestämma om de vill det 
eller ej samt i så fall när, vilket anknyter till den underliggande norm kring förhållandet 
mellan de två yrkesgrupperna som tagits upp ovan. Detta får till följd att respondenterna 
oftast träffar klassen för organiserad undervisning i de ämnen där de lärare som är 
positiva till samarbete undervisar. Här följer ett belysande exempel: 

Jag informerar alla lärare om det här att möjligheten [till användarundervisning; min 
anm.] finns, men sen är det ju tyvärr så att det är nästan alltid samma lärare som tar 
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kontakt med mig liksom och det är kanske så också att jag går till dem som jag hade 
förra året och frågar ska vi göra samma sak i år liksom. Man blir ju bekväm, man vet 
att det funkar bra och de brukar vilja samarbeta. För vissa vill ju inte alls samarbeta 
så att man har vissa som man brukar samarbeta tillsammans med. (Jenny) 

I intervjumaterialet framkommer det även att den roll läraren spelar i att ge tillgång till 
klassen även får konsekvenser för vissa av mina respondenter när det gäller den 
möjlighet till respons de får på hur deras upplägg fungerat samt om och i så fall hur 
eleverna använder det som togs upp här. Utsagorna av de respondenter som kom in på 
detta under intervjuerna tyder på att de ofta får förlita sig på sina egna upplevelser av 
hur väl deras upplägg samt undervisning fungerade. Denna kontextuella omständighet 
får med andra ord betydelse för respondenternas möjligheter att få erfarenhet av 
elevernas syn på undervisningen. Följande citat belyser detta: 

… och det hade man kanske också kunnat önska att det hade vart [undervisning; min 
anm.] vid fler tillfällen. För man ser ju inte riktigt heller resultatet av det man gör i 
klassen eftersom man inte följer med dem sedan. (Linnéa) 

6.2 Tema: Målgruppen 
Under detta tema ligger fokus på användarundervisningens målgrupp och den betydelse 
materialet från intervjuerna visar på att den har för upplägget av undervisningen. 
Målgruppen är alltså de gymnasieelever som denna riktar sig mot. Temat har delats in i 
programinriktning, målgruppens egenskaper samt målgruppens förkunskaper. 

6.2.1 Programinriktning 
På gymnasiet finns ett antal olika program, som är inriktade på olika ämnesområden. 
Mina respondenters utsagor visar på att dessa har betydelse för upplägget av 
undervisningen. De tyder utifrån ett sociokulturellt perspektiv även på att det på skolan 
finns en underliggande förväntan (norm) på att elevernas programinriktning ska sättas i 
centrum vid undervisning och att det framför allt är viktigt att eleverna utvecklar 
kunskaper som relaterar till de ämnesområden respektive program är inriktat mot. Detta 
visar mitt intervjumaterial även gäller vid informationssökning, där det, utifrån 
ovannämnda perspektiv, tycks finnas en underliggande förväntan på att 
informationssökning ska relatera till de ämnen programmet fokuserar. Ett citat som 
belyser detta är följande: 

Alltså det handlar ju tycker jag väldigt mycket om att nu jobbar vi på en skola och 
varför finns skolan? Jo, skolan finns för att utbilda våra elever inom det ämnet eller 
den inriktningen de har valt. (Carina)  

Ja. (Intervjuare) 

Och det betyder ju att den verksamheten som vi bedriver här på biblioteket måste ju 
styras av detta. (Carina) 

Mm. (Intervjuare) 

ja, vi är ju en del av den pedagogiska verksamheten och vi vill att våra elever ska 
klara sig så bra som möjligt i de ämnena de läser här. (Carina)  

I intervjumaterialet har jag funnit två olika tendenser för hur mina respondenter 
förhåller sig till dessa kontextuella normer genom att programinrikta sin 
användarundervisning. I båda fallen relaterar de till sina tidigare erfarenheter av olika 
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program då de berättar om detta. Den första tendens jag funnit är att 
användarundervisningen nivåanpassas efter vilket program målgruppen går på. Utifrån 
sina tidigare erfarenheter av olika program framhåller vissa av mina respondenter att 
eleverna på studieinriktade program, och särskilt tekniskt inriktade sådana, ofta är mer 
vana att söka information. Utsagorna tyder på att dessa erfarenheter, i enlighet med ett 
sociokulturellt perspektiv, får betydelse när användarundervisningen läggs upp, genom 
att undervisningen mot de studieinriktade programmen läggs på en högre nivå än mot de 
yrkesinriktade. Följande citat belyser detta: 

Sen utgår man kanske lite grann från tidigare erfarenheter, är det en klass i hotell 
och restaurang kanske jag lägger mer fokus på någonting som jag tror att de kanske 
kan behöva (…) Och så som sagt diskussionen med läraren, lite grann vilket 
program, hur pass studieinriktat det är. Om det är väldigt mycket studieinriktat så 
kanske jag gissar, eller vad man kallar det, tidigare erfarenheter att man kanske 
lägger det på en lite annan nivå än någon som inte är så, ja, beroende på vad de… 
tekniskt program kanske man tänker sig att de är lite mer vana. Så det beror väldigt 
mycket på… (Marina) 

Den andra tendens jag sett kring hur mina respondenter programinriktar sin 
användarundervisning är att de innehållsinriktar den. Det som tas upp relaterar, även 
detta i enlighet med ett sociokulturellt perspektiv, till deras tidigare erfarenheter av vad 
olika program kan tänkas ha nytta av att kunna. Denna tendens är dock även relaterad 
till respondenternas erfarenheter av vilken nivå elever på olika program ligger på genom 
att innehållet även bestäms utifrån vilken vana eleverna enligt tidigare erfarenheter kan 
förväntas ha. Ett citat som, i likhet med det föregående, belyser detta följer här:        

…det är nog naturligt att det blir så, att det blir skillnad för att, som 
teknikprogrammet och natur de är ju lite mer tekniskt inriktade och de har ju lite koll 
på internet och söktjänster och så, men så där kan man ju gå lite djupare med, 
kanske lite fokus på datorer och så där tekniken bakom sökmotorerna och index och 
sånt där, men till samhällsprogrammet kanske man tar lite fler källor. (Linnéa)  

6.2.2 Målgruppens egenskaper 
Under intervjuerna kom några av mina respondenter in på elevernas olika egenskaper 
och den betydelse denna kan spela för användarundervisningen. I utsagorna har jag 
funnit två olika tendenser för denna betydelse. Den första relaterar till hur väl en viss 
tanke bakom upplägget faller ut. Detta rör speciellt ett upplägg som bygger på det 
kommunikativt orienterade förhållningssättet (se avsnitt 2.2.1.4) med fokus på 
diskussion med eleverna om det som tas upp i undervisningen. Även då undervisningen 
har planerats med ambitionen att få igång en diskussion är det mycket beroende på om 
eleverna är diskussionsvilliga om detta ska bli genomförbart eller ej. Diskussionsviljan 
är med andra ord en sociokulturell omständighet som får betydelse för hur 
användarundervisningen ter sig i de olika kontexter olika målgrupper utgör. Detta får 
med andra ord betydelse för hur användarundervisningen blir och den klass en elev går i 
betyder mycket för vilken möjlighet denne kommer ha att diskutera innehållet med sina 
kompisar samt den undervisande bibliotekarien. Ett belysande citat följer här: 

Alltså, men det är svårt att säga exakt hur det går till för det är lite beroende på vilka 
elever som sitter där, är de aktiva och ställer frågor och… eller på något vis är med 
så kanske samtalet blir på ett annat sätt än om jag bara står och… Och det vet man 
ju inte det varierar ju från gång till gång hur det blir. Jag brukar ofta ha en ganska 
öppen…. så jag tycker det är bra om eleverna är igång och om man får dem att prata 
liksom. Och då vet man ju aldrig exakt vad som händer. (Marina)     
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Den andra tendensen är att målgruppens egenskaper framhålls som beroende av vilket 
program de går. Vissa av mina respondenter berättar om detta och relaterar då till sina 
tidigare erfarenheter av eleverna på olika program. De studieinriktade programmens 
elever, i synnerhet det naturvetenskapliga programmet, framhålls här som mer 
motiverade och bättre på att koncentrera sig samt att de har en högre kunskapsnivå än 
eleverna på yrkesinriktade program. Utsagorna tyder, i enlighet med ett sociokulturellt 
perspektiv, på att dessa tidigare erfarenheter får betydelse för upplägget av 
undervisningen (handlandet) genom att respondenterna dels tar upp mer i 
undervisningen mot studieinriktade program än för yrkesinriktade och dels lägger 
innehållet på olika nivåer för studie- respektive yrkesinriktade program, där de 
studieinriktade får en högre nivå än de övriga. Följande citat är ett exempel på detta:  

…alltså det är ganska stor skillnad mellan de teoretiska programmen och de 
yrkesinriktade. (Anita) 

På vilket sätt? (Intervjuare) 

Dels med koncentrationsförmågan och kunskapsnivån också, så i NV klasserna så 
sitter de ju och lyssnar och de fixar övningarna ganska enkelt, så det brukar jag väl 
göra, (…) att jag kanske tar bort några övningar och så där med andra klasser eller 
så hinner de bara inte med. Och ska vi göra det gemensamt så tar det ju mycket 
längre tid, man ska göra gemensamt trettio stycken övningar, det tar lång tid, så då 
hinner man inte med så mycket. (Anita) 

6.2.3 Målgruppens förkunskaper 
Under intervjuerna kom vissa av mina respondenter in på elevernas förkunskaper och 
den betydelse detta ges i användarundervisningen. Jag har funnit att det är två olika 
typer av förkunskaper som tas upp, nämligen elevernas förkunskaper i allmänhet 
respektive elevernas årskursbetonade förkunskaper som relaterar till en utveckling 
genom användarundervisningen under de olika årskurserna. Med andra ord utgör dessa 
två former av förkunskaper kontextuella omständigheter som får betydelse för hur mina 
respondenter väljer att lägga upp den.  

Vad gäller elevernas förkunskaper i allmänhet tyder utsagorna på att detta får betydelse 
för vilken nivå undervisningen läggs på. Nivån anpassas mycket genom hur detaljerat 
olika resurser beskrivs under undervisningen. I klasser med stora förkunskaper beskrivs 
dessa mer detaljerat än i klasser med mindre förkunskaper. För att återkoppla till de fyra 
förhållningssätten till användarundervisning (se avsnitt 2.2.1) tyder utsagorna på att då 
eleverna har små förkunskaper tillämpas det källorienterade förhållningssättet i stor 
utsträckning genom att undervisningen till stor del handlar om att visa olika tillgängliga 
resurser. När eleverna däremot har större förkunskaper tillämpas ett beteendeorienterat 
förhållningssätt mer, där fokus i undervisningen i större utsträckning handlar om 
sökteknik i olika databaser. Ett belysande citat följer här: 

… och är det någon klass som kanske är ganska van att söka så får man rikta in sig 
på lite andra saker och ja. (Marina) 

(….) 

Vad är det du varierar i svårighetsgrad då? (Intervjuare) 

Ja, kanske hur mycket jag visar i de olika databaserna. Vissa kanske jag bara visar 
att de här finns, räknar med att de kanske… man hinner inte, man måste ju välja 
väldigt mycket. Andra kanske jag går in lite mer i detalj och visar. Och ibland 
kanske jag jobbar lite mer med vissa moment, har lite fler frågor kanske kring att… 
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om jag känner att de behärskar det, att man går lite djupare kanske in i vissa, ja, 
databaser kan man väl säg då. Och kanske också hur man söker, om jag tänker att 
det är någon klass som kanske inte kan så jättemycket så kanske jag bara visar 
grunderna, men annars kanske jag tar lite mer. (Marina) 

Vad gäller elevernas årskursbetonade förkunskaper tyder utsagorna på att det även här 
handlar om att anpassa nivån på undervisningen efter de förkunskaper olika årskurser 
förväntas ha. Intervjumaterialet visar på att vissa av respondenterna anpassar detta 
genom att lägga mer fokus på traditionella, biblioteksanknytna resurser, som att kunna 
slå i uppslagsverk samt att hitta bland bibliotekets hyllor i de lägre årskurserna. I den 
andra samt tredje årskursen övergår fokuset alltmer till digitala resurser med betoning 
på vetenskapliga databaser. Med andra ord används olika sociokulturella redskap på 
olika nivåer. Följande citat belyser detta:     

…för många elever så är det ju, så har de kommit betydligt längre när man är på 
projektarbetet i årskurs 3. Så då är det mer, då kan de lite mer om 
informationssökning så då är det mer att visa dem de riktiga vetenskapliga 
databaserna och så här så då är det ju inte alls det här slå i uppslagsbok och hitta till 
hyllan som man gör i ettan. (Jenny) 

6.3 Tema: Egna uppfattningar   
Under intervjuerna kunde jag urskilja en tendens att även de egna åsikter eller 
uppfattningar som mina respondenter har kring användarundervisning relaterat till dess 
upplägg utgör en omständighet i kontexten som får betydelse när denna utformas. Det 
utmärkande för dessa uppfattningar är att respondenterna framhåller vikten av att inte 
hålla en monolog som bygger på att olika tillgängliga källor presenteras, utan att istället 
lägga upp undervisningen så att den bygger på diskussion med eleverna med 
utgångspunkt i deras tankar och eventuella frågor kring det användarundervisningen tar 
upp. Vanligtvis fokuseras diskussionen kring övningar som eleverna gjort och deras 
tillvägagångssätt för att lösa dessa. Med andra ord har jag, utifrån de förhållningssätt 
som presenterades i avsnitt 2.2.1, kunnat se en tydlig tendens att respondenterna 
framhåller det kommunikativt orienterade förhållningssättet, där vikten av diskussion 
framhålls, som mer önskvärt än det källorienterade, där fokus ligger på presentation av 
källor. De anledningar jag funnit i intervjuerna till detta är främst att respondenterna 
uppfattar att eleverna lär sig mer samt kommer ihåg det som togs upp i undervisningen 
bättre då de får möjlighet att föra en diskussion runt olika moment i 
användarundervisningen. Utifrån det sociokulturella perspektivet är det med andra ord 
respondenternas tidigare erfarenheter av olika upplägg som har betydelse för deras 
uppfattningar om detta, vilket i sin tur får betydelse för upplägget (respondenternas 
handlande). En tydlig tendens i respondenternas utsagor är att diskussion framhålls som 
lämplig speciellt i samband med momentet källkritik. Ett citat som belyser detta väl är 
när Marina berättar om sina tankar kring användarundervisningens upplägg: 

Jämfört med att kanske stå och hålla en lång genomgång och visa dem [eleverna; 
min anm.] det här och det här finns. Och där kan ni gå in och göra det och det och 
det här kan man använda på det sättet och sen får de frågor att göra efteråt, så gjorde 
jag ett tag och jag hade inte ens någon genomgång av frågorna utan det var bara att 
de skulle in och testa det som jag gått igenom. Då tycker jag ju att det fungerar 
bättre att de får själva jobba först och sen att man går igenom frågorna och håller så 
att säga föredraget i anslutning till det, för det blir mer dialog, det blir mer liv och 
jag tror, hoppas att det går in bättre när de jobbar med det och får tänka till och 
lyssna på vad deras kurskamrater säger, än om de bara sitter och lyssnar och sen gör 
några uppgifter och går. Men det är ju som sagt hur jag upplever det. (Marina) 
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6.4 Tema: Undervisningslokal 
Den lokal användarundervisningen sker i har i det empiriska materialet visat sig ha 
betydelse för undervisningen och dess upplägg. De lokaler mina respondenter uppgivit 
att de undervisar i är skolbibliotek, datasal samt klassrum. Detta tema har delats in i 
undervisningslokalens utformning samt undervisningslokalen och dess redskap. 

6.4.1 Undervisningslokalens utformning 
I intervjumaterialet finns en tendens som visar på att olika lokalers utformning inverkar 
på vissa av mina respondenters användarundervisning. Dessa tyder, med utgångspunkt i 
det sociokulturella perspektivet, på att det i olika lokaler finns olika underliggande 
förväntningar på hur dessa ska användas, vilken verksamhet som är tänkt att bedrivas 
här. Dessa förväntningar finns representerade i lokalens utformning och de får betydelse 
för hur undervisningen läggs upp, eller med andra ord respondenternas sätt att handla. 
Här har jag kunnat urskilja två spår som båda relaterar till detta, där det ena innebär att 
den undervisningslokal som undervisningen sker i framhålls av en respondent som en 
begränsning för hennes upplägg av undervisningen. Här handlar det, för att anknyta till 
de förhållningssätt som presenterats i avsnitt 2.2.1, om att en ambition att lägga upp 
momentet källkritik med utgångspunkt i diskussion med eleverna, d.v.s. ett upplägg 
med det kommunikativt orienterade förhållningssättet. Detta upplägg hindras dock av 
lokalens utformning. Denna begränsning tar sin utgångspunkt i att den aktuella 
undervisningslokalen är en datasal och utifrån min respondents utsaga är denna 
utformad på ett sätt som främjar individuellt arbete framför datorerna. Ur en 
sociokulturell synvinkel kan detta sägas tyda på att en förväntan på enskilda aktiviteter 
förespråkas i lokalens utformning. Detta leder till svårigheter när undervisningen sker 
där eftersom ambitionen att föra undervisning baserad på dialog går stick i stäv med den 
form av individuell verksamhet som förväntas bedrivas i salen. Upplägget och därmed 
sättet att handla i undervisningen får anpassas efter de kontextuella förutsättningar samt 
förväntningar som finns i lokalen: 

….det har jag ju tänkt för nu ska, vill jag ha lite annat upplägg nästa år, att vi kanske 
ska gå in mer på källkritik…. ofta tar, det e ju ja. Jag håller på att klura på det hur 
jag ska göra, för det kräver ofta en diskussion också lite mer på ett annat sätt. Och vi 
har haft en sådan dålig sal, men nu har vi bytt sal. Det var en jättelångsmal sal så 
där, så det har liksom inte varit upplagt för diskussioner, jättesvårt att hålla lektion 
överhuvudtaget. Så att nu har de äntligen fått en ny datasal så det kanske kan vara 
trevligare att ha undervisning i den och man kan kanske ha på ett annat sätt. (Anita) 

Det andra spår jag kunnat urskilja innebär att vissa av respondenterna väljer bort att ha 
undervisning i en viss lokal, när detta är möjligt, med anledning av dess utformning. 
Här rör det sig i utsagorna alltid om skolbiblioteket och dess utformning framhålls som 
öppen. Dessutom kommer mina respondenter ofta in på att det är mycket andra 
besökare där, vilket medför att det blir stimmigt och även svårt att få eleverna att lyssna. 
Detta tyder på att det även i denna form av lokal finns en underliggande kontextuell 
förväntan, eller norm, för vilka aktiviteter som främst ska bedrivas här, som tar sig 
uttryck i skolbibliotekets utformning. Utsagorna från mina respondenter visar på att 
skolbiblioteket främst är utformat utifrån en förväntan på att det ska bedrivas mer 
traditionella biblioteksaktiviteter samt sociala aktiviteter här .  

Intervjumaterialet visar också på att respondenterna framhåller att eleverna är mer 
ofokuserade när de har sin användarundervisning i skolbiblioteket än i klassrum. Utifrån 
det sociokulturella perspektivet tyder detta på att det i dessa båda kontexter som 
lokalerna utgör kan finnas olika förväntningar på hur eleverna får eller bör handla. I 
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detta sammanhang hämtar jag stöd från Skolbibliotekets pedagogiska roll: en 
kunskapsöversikt (2003) där Limberg skriver att eleverna ofta använder skolbiblioteket 
som en plats att umgås med kompisar och att det även är en plats där lärarna inte har 
befogenhet att styra över elevernas aktiviteter (2003, s. 70, 72). Enligt mig tyder detta 
på att det i skolbibliotekslokalen finns outtalade normer för att det är accepterat 
beteende att prata med sina kompisar och det finns en förväntan på att inte behöva 
lyssna på en lärare. Mina respondenters utsagor tyder, i enlighet med en sociokulturell 
ansats, på att dessa normer har betydelse för elevernas handlande då undervisning 
bedrivs i skolbiblioteksmiljö, de agerar i enlighet med hur de är vana, har tidigare 
erfarenhet av, att göra då de befinner sig där. Klassrum, skriver Limberg, är däremot 
utformade i syfte att fungera som just undervisningslokal och i dessa finns en förväntan 
på att läraren ska bestämma dagordningen (Rafste i: Limberg 2003, s. 73). Mina 
respondenter framhåller att det är lättare att hålla undervisning i ett klassrum eftersom 
eleverna lyssnar på ett annat sätt. Detta tyder med andra ord på att eleverna även här 
agerar efter sina tidigare erfarenheter av vilket beteende som är accepterat och lämpligt i 
ett klassrum, d.v.s. att lyssna på den som undervisar. Detta medför att vissa av mina 
respondenter föredrar att hålla även den undervisning som berör skolbiblioteket i 
elevernas klassrum. Följande citat är ett exempel på detta: 

….vissa ämnen kanske inte passar så där jättebra för internetsökningar, utan de 
kanske funkar bättre i biblioteket och då får man ju lägga om det lite ju. (…) 
(Linnéa) 

 Påverkar det också var du har undervisningen, om det passar bättre med 
biblioteksresurser och så? (Intervjuare) 

 Alltså egentligen inte för att jag är för det allra mesta i klassrummet, för som 
biblioteket ligger här så är biblioteket ganska öppet och det är väldigt mycket folk 
alltid och då blir det lite stimmigt och lite jobbigt om man ska vara här inne. Så då 
tar jag ofta ner böcker och så. (Linnéa) 

Böcker och så? (Intervjuare) 

Ja, att man tar någon bok från varje avdelning och visar på. (Linnéa) 

6.4.2 Undervisningslokalen och dess redskap 
Undervisningslokaler, så som skolbibliotek, datasal och klassrum, är miljöer där olika 
former av sociokulturella redskap finns tillgängliga vid användarundervisning. Samtliga 
respondenter har i klassrummen tillgång till projektor där material från datorn kan visas 
på storbild. Detta finns även i datasalarna, med den skillnaden att det här även finns 
tillgång till datorer för eleverna. Datorer finns även i skolbiblioteket, men här finns 
också tillgång till redskap i form av böcker, tidskrifter och andra tryckta källor i en helt 
annan utsträckning än i de två andra undervisningsmiljöerna.  

Intervjumaterialet visar på en tendens att upplägget på användarundervisningen skiljer 
sig åt då den sker i skolbiblioteket och när den sker i en annan lokal (klassrum 
respektive datasal). Det finns två olika tendenser till hur de olika respondenterna skiljer 
på upplägget. Den ena tendensen innebär att olika former av sociokulturella redskap 
fokuseras i undervisningen beroende på om denna sker i skolbiblioteket eller en annan 
lokal. En annan tendens är att denna är upplagd efter olika förhållningssätt (se avsnitt 
2.2.1) då den sker i skolbiblioteket eller någon av de övriga lokalerna. Detta tyder på att 
det finns olika förväntningar (normer) i de skilda kontexter som undervisningslokalerna 
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utgör på hur informationssökning ska gå till i dessa. Detta rör främst vilka redskap som 
ska användas när informationssökning sker i respektive lokal. 

När användarundervisningen hålls i skolbiblioteket visar vissa av respondenternas 
utsagor att de vanligen fokuserar på att presentera mer traditionella resurser, som t.ex. 
böcker och tidskrifter. I denna miljö ses det av dem som viktigt att eleverna lär sig att 
hitta i hyllorna och att söka information i tryckta källor och detta uttrycks av dessa 
respondenter som ett mål för den undervisning som sker i skolbiblioteket. Detta tyder, 
ur en sociokulturell synvinkel, på att det i denna kontext finns en förväntan på att 
informationssökning ska ske i första hand med hjälp av sådana resurser. Detta kan 
relateras till att skolbiblioteken på respondenternas skolor har tillgång till både redskap 
som datorer och böcker. Det är dock böckerna som skiljer skolbiblioteket från andra 
lokaler på skolan och ger den dess identitet, vilket kan bidra till den kontextuella 
underliggande förväntan på informationssökning med hjälp av dessa som utsagorna 
visar på. Jag har hos dessa respondenter funnit att en kombination av olika 
förhållningssätt (se avsnitt 2.2.1) används vid undervisning i skolbiblioteket. Det är dels 
det källorienterade förhållningssätt, med presentation av tillgängliga resurser, och dels 
det beteendeorienterade, med sökteknik. Ett citat som belyser detta är då Anita berättar 
om sina mål med undervisningen i biblioteket: 

Kan du berätta lite om vad som du tycker blir bra och vad som inte blir lika bra? 
(Intervjuare) 

Ja, man vill ju gärna att de [eleverna; min anm.] ska röra sig i biblioteket till 
exempel. Har man, får de övningar så vill de gärna bara sitta framför datorn och 
hitta svaren där, men målet när man har biblioteksinformation är ju att de ska 
komma runt i biblioteket och då måste man göra övningar så att de får lyfta på sig 
och gå runt och det är svårt att få dem att begripa och vilja det. Men ibland lyckas 
man ju hitta sådana övningar så att de får gå ut och leta efter en bok. Jag har ju 
någon där de ska leta efter första meningen i en bok, det är säkert vissa som kan 
hitta det på datorn också, men det är svårt att hitta övningar som gör att de inte kan 
hitta det på datorn! (Anita) 

När dessa respondenter pratar om sin undervisning som sker i datasal samt klassrum 
fokuserar de istället på informationssökning i digitala resurser, som sökmotorer och 
databaser. Här används datorn samt projektor som redskap för att visa eleverna denna 
form av informationssökning. Även här tyder dessa respondenters utsagor, utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv, på en underliggande förväntan i denna kontext på att 
informationssökning innebär ett användande av digitala resurser. Respondenternas 
utsagor tyder även på att detta kan relateras till att det i såväl klassrum som datasal i 
första hand finns tillgång till just det sociokulturella redskapet datorer. De 
förhållningssätt (se avsnitt 2.2.1) som jag kunnat finna hos dem när undervisningen sker 
i denna form av undervisningslokal är en kombination av källorienterat, då olika källor 
presenteras, samt beteendeorienterat, med sökteknik. Med andra ord samma 
förhållningssätt som i skolbiblioteksmiljö. Ett citat som belyser detta är följande: 

…då har jag i princip haft alla program i ettorna ja, i datakunskap, så då är vi i en 
undervisningslokal med datorer. (….) (Anita) 

 Hur har du, eller vad tar du upp i undervisningen då? (Intervjuare) 

Det har varit att jag tar upp de databaser som… Ja, först börjar jag med att gå 
igenom lite med internet och vad man kan hitta, å osynliga webben och lite sådana 
saker. Lite källkritik och så och just databaser, vad skillnaden är att söka i databaser 
och ute på det fria nätet och sen har vi, har jag gått igenom några databaser som vi 
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abonnerar på på skolan och visat hur man söker i dem och sen har de då fått ut 
övningar att träna på just de här databaserna också. (Anita) 

Den andra tendens till hur andra respondenter skiljer på upplägget i skolbiblioteket och i 
andra undervisningslokaler är att de använder olika former av förhållningssätt (se 
avsnitt 2.2.1) på ett annat sätt än de som beskrivits ovan. Dessa respondenters utsagor 
tyder på att de tillämpar ett källorienterat förhållningssätt då de undervisar i 
skolbiblioteket. Tonvikten ligger på att presentera olika former av resurser för eleverna. 
Ett exempel på detta är följande: 

….själva bibliotekskunskapen då samlar jag dem härintill [vid biblioteket; min 
anm.] och så har jag en powerpoint om biblioteket och så här och visar lite vad som 
finns, hur man använder det, när jag är här, hur man får kontakt med mig och jag 
visar lite i katalogen, hur man söker i bibliotekskatalogen, lite extra resurser som 
databaser och så. Och sen så när det är klart så går vi en runda i biblioteket och 
tittar. (Linnéa) 

När dessa respondenter istället har undervisning i klassrum respektive datasal har jag 
sett en tendens att de tillämpar ett beteendeorienterat förhållningssätt i större 
utsträckning. Här ligger fokus främst på att presentera en viss sökordning mellan de 
olika resurserna. Ett exempel på detta följer här:     

När du är i klassrummet då med gymnasieelever hur brukar du lägga upp 
undervisningen då eller vad brukar du ta upp? (Intervjuare) 

Oftast så handlar det ju om informationssökning inför ett arbete, när de håller på 
med ett arbete, och då brukar jag börja med, jag har gjort upp en liten mall var man 
kan börja söka och så. Man börjar i uppslagsverk och så och sen så går man igenom 
alla bibliotekets resurser och sen så tar man då internet och källkritik och så. 
(Linnéa) 

6.5 Tema: Redskap 
I detta tema ligger fokus på de sociokulturella redskap som skolbibliotekarierna har till 
sitt förfogande vid användarundervisning, hur de används samt den betydelse dessa har 
för användarundervisningen. Begreppen redskap och resurser kommer i detta kapitel 
användas synonymt för att beskriva det som i det sociokulturella perspektivet benämns 
redskap. Temat har delats in i tillgängliga redskap samt redskap och belysning av 
ämnesområde. 

6.5.1 Tillgängliga redskap 
Under intervjuerna har mina respondenter kommit in på olika former av redskap som 
finns tillgängliga för dem i samband med deras undervisning. Det handlar dels om 
redskap i form av tekniska resurser, som t.ex. projektorer samt tillgången på datorer för 
eleverna, och dels om redskap i form av databaser, länkbibliotek samt internetbaserade 
tjänster. En tendens som jag kunnat se i mina respondenters utsagor är att dessa redskap 
utgör kontextuella omständigheter som kan vara såväl en tillgång som en begränsning i 
användarundervisningen.   

Vad gäller redskapen i form av teknisk utrustning finns en tendens att denna kan 
fungera som en kontextuell begränsning då tillgången på den inte är så stor, vilket 
medför att behovet av administration runt ett undervisningstillfälle blir stort. Detta 
innebär t.ex. att skolbibliotekarien måste planera mer samt boka datasal. När den 
tekniska utrustningen fokuseras som en tillgång av mina respondenter rör det sig om det 
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minskade behovet av administration som följer då skolan har stor teknisk utrustning 
med projektorer i klassrummen samt att eleverna har tillgång till bärbara datorer. Detta 
framhålls i intervjuerna som en viktig faktor för att skolbibliotekarien ska ha bra 
förutsättningar att kunna göra ett bra jobb. Med andra ord får de sociokulturella 
förutsättningarna i form av redskap betydelse för respondenternas behov av handlande i 
samband med användarundervisningen. Ett belysande citat kring den tekniska 
utrustningen på skolan som en tillgång respektive en begränsning följer här: 

Jag kan säga också att här är väldigt, det är rätt lätt att ha användarundervisning just 
eftersom det är så modern teknik överallt. Det underlättar väldigt, dels att alla elever 
har varsin laptop så att jag kan gå in i vilket klassrum som helst istället för att 
behöva boka datasalar och kolla så att alla får plats och så där och sen så finns det ju 
projektor i nästan alla klassrum också, så att det underlättar väldigt mycket. Om man 
jämför där jag arbetade tidigare så var det mycket mer tungrott. Här är det mycket 
lättare att göra ett bra jobb, så det tycker jag har mycket stor betydelse för 
bibliotekariens arbetssituation liksom hur tekniken ser ut på skolan. (Jenny) 

En annan form av begränsning handlar om tillgången på databaser på skolan. När denna 
är begränsad får det betydelse för vad användarundervisningen kan ta upp, eftersom 
skolbibliotekarien inte kan presentera databaser som skolan inte har tillgång till. Ett citat 
som belyser redskap som en begränsning är: 

Nu har vi ganska begränsat med pengar så att vi har ju inte jättemånga databaser, så 
det blir ju bibliotekskatalogen och Artikelsök och så, det som finns. Och sen när det 
kommer till internet så tar man ju de också som är nätbaserade. (Linnéa)   

Redskap i form av olika internetresurser framhålls som en tillgång under intervjuerna. I 
mitt intervjumaterial har jag sett att dessa sociokulturella förutsättningar används som 
en tillgång dels i samband med källkritik, dels i jämförande syfte för att visa på 
fördelarna med databaser i relation till sökmotorer och dels som en resurs vid upplägget 
av undervisningen. I samband med källkritik används falska hemsidor samt filmer från 
t.ex. Youtube i syfte att visa på vikten av att vara källkritisk. När det ses som en resurs 
vid upplägget av undervisningen är det olika former av länkportaler respektive 
länkbibliotek som mina respondenter har tillgång till via sina skolbiblioteks webbplatser 
som framhålls. Utifrån dessa finns det en tendens att olika resurser som finns 
tillgängliga här väljs ut beroende på vad som ska tas upp i användarundervisningen. De 
fungerar med andra ord som en utgångspunkt vid utformningen av undervisningen för 
vissa av mina respondenter. Ett belysande exempel på detta är följande: 

Vi har ju någonting som kallas Länkbibliotek, som är kopplat till hemsidan och 
bibliotekets hemsida och så. Det finns rätt mycket bra länkar och även databaser och 
sökmotorer och ja tips i allmänhet, hur man kollar källan och sådana saker. Tips på 
informationssökning, det finns ganska mycket på den sidan och då brukar jag välja 
ut, beroende då på vad det är för klass och vad jag tänker att de kanske kan behöva. 
(Marina) 

6.5.2 Redskap och belysning av ämnesområde 
I de fall då de sociokulturella omständigheterna är sådana att mina respondenter vet att 
eleverna ska arbeta med ett temaarbete inom ett visst område visar intervjuerna att de 
gärna lägger upp sin användarundervisning så att de redskap som presenteras belyser 
elevernas ämnesområde. Med andra ord utgör temaarbetet i dessa fall en kontextuell 
förutsättning som tas i beaktande vid planeringen av undervisningen och får betydelse 
för deras sätt att handla. Det finns en tendens att detta sker på olika sätt beroende på 
storleken på målgruppen för undervisningen. Samtliga respondenter berättar att de 
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ibland har undervisning i samband med temaarbeten för hela klasser. För att återkoppla 
till de fyra förhållningssätt som presenterats i avsnitt 2.2.1 har jag i dessa fall kunnat se 
en tendens åt att det källorienterade förhållningssättet tillämpas, genom att 
skolbibliotekarien under tiden som olika former av resurser presenteras även beskriver 
vilka ämnen de är lämpliga för. Även när sökteknik tas upp, i linje med det 
beteendeorienterade förhållningssättet, visar mina respondenters utsagor på att de 
använder sökord som är relevanta i förhållande till elevernas ämnesval. Ett belysande 
citat på detta följer här när Anita berättar om hur hon i samband med sin undervisning 
ger tips åt eleverna: 

Ni som ska jobba med fritidsgårdar, till exempel, ni kan ju titta i den här tidskriften 
och vi har fem årgångar i biblioteket som ni kan kika om det finns någon artikel. 
Och så kanske vi tittar på artikelsök också till exempel. Eller om det är någon som 
ska jobba om något annat och så vet jag att där står en massa om det på Rädda 
barnens hemsida, så kan jag ju tipsa dem att ni kan titta på Rädda barnens hemsida 
till exempel. Och liksom när jag visar [bibliotekskatalogens namn; min anm.] då så 
kan man ju använda det som sökexempel då deras ämne de har valt. (Anita) 

Jenny har även enskild handledning för elever i samband med projektarbetet. Även här 
är undervisningen ämnesinriktad efter vad eleven arbetar med. De kontextuella 
omständigheterna skiljer sig dock, främst genom målgruppens storlek, mellan 
handledningen och den ovanstående undervisningen för hela klasser. Utsagorna visar att 
dessa, i enlighet med ett sociokulturellt perspektiv, får betydelse för undervisningen. 
Skillnaderna gentemot vid användarundervisning i större grupper har jag funnit är dels 
att undervisningen är helt inriktad mot elevens eget specifika ämnesområde och dels att 
redskapen, som bibliotekskatalog, sökmotorer, länksamlingar används i syfte att finna 
information som är anpassad just för den enskilde eleven. Denna form av 
användarundervisning bygger mycket på diskussion kring möjliga sökvägar samt kring 
informationens tillförlitlighet i relation till de ämnesrelaterade resurser som återfinns. 
Med andra ord relaterar diskussionen till elevens eget arbete samt ämne. Utifrån de 
förhållningssätt som presenterats i avsnitt 2.2.1 går detta upplägg, till skillnad från mot 
större grupper, i linje med det kommunikativt orienterade förhållningssättet. Ett 
belysande citat är följande: 

Om handledningen som du sa att du hade i projektarbetet kan du ge något exempel 
på hur det kan se ut? (Intervjuare) 

Ja, jag träffade en igår som skulle skriva ett projektarbete om hur.. om barn och 
tonåringar i koncentrationsläger och då hade jag ju fått reda på det innan och hon 
hade rätt klart för sig vad hon ville göra så att dels då satte vi oss först och spånade 
om var hon kan hitta information och när det gäller förintelsen så finns det väldigt 
mycket böcker så det var ju det första och sen så sa hon också då internet och 
tidskrifter kan vara bra sa hon, så då satte vi oss vid datorn först och tittade i 
bibliotekskatalogen och då fanns det vissa böcker som handlade just om barn och 
tonåringar i  koncentrationsläger så att dem lånade hon ju. Sen så gick vi vidare och 
sökte på olika länksamlingar framför allt efter detta fick hon väldigt mycket träffar 
så att hon behövde liksom aldrig söka på Google heller, utan det räckte med 
länksamlingarna och där, det är ju lite bättre för där sitter ju oftast redaktörer och 
kollar sidorna liksom. Så det förklarade jag då också varför länksamlingar kanske är 
att föredra före Google. (Jenny) 

En anledning till att användarundervisningens upplägg gärna relateras till elevernas 
ämnesområden då de har temaarbeten som framhålls av mina respondenter är deras 
tidigare erfarenheter av liknande undervisningstillfällen. Utifrån dessa erfarenheter 
berättar de att de märkt att eleverna upplever det som tas upp som mer användbart då 
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det relaterar till något de själva ska arbeta med. Med utgångspunkt i det sociokulturella 
perspektivet tyder detta på att det i denna form av kontext där eleverna arbetar med ett 
temaarbete finns en underliggande förväntan på att deras informationssökning ska 
relatera till det ämnesval de gjort samt att begreppet information i denna kontext 
definieras som ämnesrelevant information. Mitt intervjumaterial tyder på att det i denna 
kontext finns en förväntan på att även användarundervisningen ska ta fasta på detta. Ett 
exempel som belyser detta är följande: 

bäst har det fungerat när de fått undervisning i direkt anslutning till någonting, 
uppdrag eller arbete de ska utföra (Carina) 

Ja. (Intervjuare) 

Så att det verkligen är kopplat direkt till deras utbildning. Att rent allmänt stå och 
prata om hur bibliotekskataloger fungerar eller databassökningar eller så det är helt 
meningslöst för det är de inte intresserade av utan det måste vara relevant i det 
ögonblicket. (Carina) 

6.6 Tema: Tid 
Detta avslutande tema berör den tid bibliotekarierna har till sitt förfogande vid 
undervisningstillfället. Detta är liksom alla de föregående teman en del av de 
kontextuella omständigheterna kring användarundervisningen.  Det finns, utifrån en 
sociokulturell synvinkel, en förväntan på att användarundervisningen, precis som all 
annan undervisning på skolan, ska hålla sig inom ramarna för den tid som är avsatt till 
den, vilket jag under intervjuerna märkt att mina respondenter framhåller som en 
anledning till hur mycket de har möjlighet att ta upp i sin användarundervisning. 
Beroende på hur mycket tid en klass har fått avsatt till denna undervisning får 
respondenterna anpassa vad de tar upp samt hur detaljerat detta görs. Tidsavsättningen 
utgör med andra ord en kontextuell omständighet kring användarundervisningen som 
får betydelse för densamma. Hur mycket tid som avsätts är ofta relaterat till de 
önskemål olika lärare har kring detta. Ett citat som belyser detta är följande: 

Då har det också vart lite så att de [eleverna; min anm.] har fått övningar och då är 
det viktigast att de gör de första och sen är det lite överkursövningar som vi gör om 
vi får tid. Det är lite olika hur lång tid jag har för de olika klasserna. Vissa lärare 
tycker ta det snabbt, det får gå på en lektion och andra tycker ju men ta nu en 
ordentlig genomgång och lär dem allting, du kan ta hur lång tid som helst i princip. 
Så det är lite olika hur lång tid jag får från de olika lärarna. (Anita) 

I detta kapitel har sex olika teman, som alla representerar olika sociokulturella 
omständigheter, identifierats och analyserats med hjälp av mina teoretiska 
utgångspunkter. Genom dessa har delfråga 1 besvarats. Denna lyder: 

Vilka kontextuella omständigheter med betydelse för användarundervisningen kan 
identifieras i det empiriska materialet? 

Härnäst ska jag relatera dessa teman till den tidigare forskning samt de styrdokument 
som presenterats i kapitel 3. En diskussion kommer föras kring deras relation till 
varandra samt deras betydelse för användarundervisningen. 
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7 Diskussion  
I detta kapitel kommer jag, som redan nämnts, diskutera resultatet av min analys. Först 
kommer en diskussion föras kring var och en av de sociokulturella omständigheter som 
identifierats i föregående kapitel. Därefter följer en diskussion om hur dessa förhåller 
sig till varandra. De båda diskussionerna kommer även återknyta till den tidigare 
forskning samt de styrdokument som presenterats i kapitel 3. Avslutningsvis kommer 
min metods samt mina teoretiska utgångspunkters användbarhet diskuteras. 

7.1 Diskussion kring de sociokulturella omständigheterna  
Här kommer de sex teman, som representerar olika kontextuella omständigheter, 
avhandlas i samma ordning som i föregående kapitel. Syftet är att diskutera vilken 
betydelse dessa sociokulturella omständigheter får för användarundervisningen samt 
dess upplägg. Därefter diskuteras vilken relation de olika kontextuella omständigheterna 
har till varandra. Vissa aspekter av de sociokulturella omständigheterna kommer 
diskuteras under respektive tema och andra när deras relation till varandra diskuteras. 
Med andra ord kommer resonemanget relatera till denna uppsats delfrågeställning två 
och tre, som lyder:   

2.   Vilken betydelse har dessa för användarundervisningen och dess upplägg? 

3. Vilken relation har dessa omständigheter till varandra? 

7.1.1 Lärarnas betydelse  
I denna kontextuella omständighet ser jag två aspekter som är speciellt intressanta att 
lyfta fram och diskutera. Den första är mina respondenters förhållande till yrkesgruppen 
lärare och den andra är ett innehållsperspektiv på de förutsättningar detta ger för 
användarundervisningen.  

7.1.1.1 Förhållandet mellan skolbibliotekarier och lärare 
Det jag funnit intressant rörande mina respondenters förhållande till lärarna är att de 
sistnämnda tycks vara mycket inflytelserika när det gäller såväl om och när 
användarundervisningen ska ske som för dess utformning. Folkesson (2007) menar att 
samspelet mellan lärare och skolbibliotekarier grundar sig i att all personal på en skola 
har mer eller mindre medvetna antaganden om hur verksamheten ska bedrivas. Detta 
inbegriper även antaganden om olika yrkesgruppers roll i denna verksamhet, vilket får 
stor påverkan på hur skolbibliotekarier förväntas bedriva sitt arbete (Folkesson 2007, s. 
71; s. 75). Av min analys framkom att det verkar finnas ett sådant antagande kring 
förhållandet mellan lärarna och mina respondenter som innebär att det finns en 
förväntan på att de förstnämnda ska ha inflytande över skobibliotekariens undervisning. 
Tilander och Runevads (2004) resultat visar på en liknande norm. De kunde konstatera 
att lärarna i deras studie ansåg det vara deras uppgift att ta initiativ till samarbete med 
skolbibliotekarien (s. 46). 

Det är intressant att resonera kring möjliga anledningar till denna norm om relationerna 
mellan de båda yrkesgrupperna i användarundervisningskontexten. Mina respondenters 
utsagor visar på två punkter som jag tror är viktiga att ta hänsyn till vid en diskussion 
kring detta. Den första är att de berättar om att det är viktigt att ta olika lärares 
undervisningsmetoder i beaktande eftersom dessa har stor inverkan på arbetet i klassen. 
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I tidigare forskning omnämns lärarnas undervisningsmetod som en mycket viktig faktor 
för vilken roll skolbiblioteket kan spela i en skolas undervisning (Berglund & 
Danielsson 2007, s. 73). Den andra är att lärarna till följd av att de träffar eleverna 
regelbundet har en insyn i klassen och dess arbete som mina respondenter inte verkar ha 
i samma utsträckning. Detta pekar, enligt mig, på att lärarna har ett annat utgångsläge än 
skolbibliotekarierna genom att de dels har möjlighet att styra elevernas arbete och dels 
har information om den som skolbibliotekarierna inte har. Jag tror att detta just när det 
gäller användarundervisning kan göra mina respondenter beroende av lärarnas vilja att 
dela med sig av information, vilket ger lärarna ett överläge här.  

En annan möjlig anledning tror jag kan vara att det i nationella styrdokument finns 
reglerat hur mycket tid som ska avsättas till lärarnas undervisning i olika kurser (SFS 
1985:1100, 5 kap., 4c-4d§ ). På så vis har lärarna en naturlig tillgång till eleverna och en 
rätt att disponera den avsatta tiden. Skolbibliotekets verksamhet finns endast reglerad i 
Bibliotekslagen, SFS 1996:1596, och i denna uppmärksammas inte den undervisande 
rollen. Lagen fokuserar istället på den traditionella biblioteksrollen som tillhandahållare 
av litteratur (9§). Detta ger lärare och skolbibliotekarier två olika utgångslägen när det 
gäller den undervisande rollen samt tillgången till eleverna för undervisning. Jag vill 
mena att lärarna får ett övertag genom att deras undervisningstid är reglerad och de 
därmed har rätt att välja hur denna ska disponeras. I detta avseende syftar jag på att de 
har möjlighet, och makt, att välja om och när skolbibliotekarien ska få bedriva 
undervisning för eleverna. Även Streatfield och Markless (1994) framhåller vikten av 
att skolbibliotekets verksamhet omnämns i styrdokument som betydande för om det ska 
kunna spela en roll i skolans undervisning. De menar att risken är att det förbises i annat 
fall (s. 37).  

Mina respondenters utsagor visar även på att viljan till samarbete kring 
användarundervisning skiljer sig åt hos olika lärare på skolan. Graden av samarbetsvilja 
som framkommer i intervjumaterialet kan beskrivas väl genom Limberg och Folkessons 
(2006) tre uppfattningar om detta. De är ”samarbete som gränsbevarande särarbete”, 
som innebär en vilja att bevara de yrkesspecifika rollerna och ”samarbete som 
gränsöverskridande samspel”, vilket innebär att bibliotekarien får en mer pedagogisk 
roll. Den sista uppfattningen är ”samarbete som möjligheter till lärande och utveckling” 
där de båda parterna drar nytta av sina olika kompetenser i diskussioner för att utveckla 
arbetssätt (Limberg & Folkesson 2006, s. 96-106). Av dem har jag funnit att åtminstone 
”samarbete som gränsbevarande särarbete” samt ”samarbete som gränsöverskridande 
samspel” finns representerat i intervjumaterialet. Även här vill jag lyfta fram mina 
respondenters utsagor om att olika lärare har olika undervisningsmetoder som en möjlig 
orsak till denna skillnad i samarbetsvilja. Som konstaterats ovan är 
undervisningsmetoders betydelse för samarbete även något som framhålls i tidigare 
forskning (se t.ex. Folkesson 2007, s. 75, Berglund & Danielsson 2007, s. 73). Jag 
tycker att mina respondenter själva uppvisar en tydlig samarbetsvilja, men det är 
naturligtvis svårt att få till stånd ett samarbete i de fall där den andra parten inte är lika 
intresserad av detta. Monica Nilsson menar att det är skolbibliotekarien som måste vara 
drivande för att ett samarbete ska bli av och då speciellt när det gäller lärare som inte 
använder biblioteket i så stor utsträckning (2007, s. 74).   

7.1.1.2 Användarundervisningens innehåll  
I föregående avsnitt har förhållandet mellan lärarna och skolbibliotekarien som en 
förutsättning för användarundervisningen behandlats. Nu följer en diskussion av vilken 
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betydelse detta kan få för undervisningen, dess utformning och i förlängningen av detta 
även för eleverna den riktar sig mot.  

Det jag tycker är intressant att lyfta fram i detta avseende är att det i tidigare forskning 
framkommit att framförallt det källorienterade samt det beteendeorienterade 
förhållningssättet (se avsnitt 2.2.1) är vanligt förekommande (se t.ex. Limberg & 
Folkesson 2006, s. 52; Pettersson 2007, s. 43; Hammenskog & Kristjánsdottír 2008, s. 
69f). Även min analys visar på att dessa förhållningssätt används i hög grad. Samtidigt 
visar mina respondenters utsagor på att de gärna vill vara med i hela arbetet med ett 
undersökande temaarbete. Detta är dock mycket beroende av lärarnas önskemål om det 
blir så eller ej. Liknande önskemål uttrycktes av skolbibliotekarierna i såväl Petterssons 
(2007, s. 37) som Hammenskog och Kristjánsdottírs (2008, s. 70) uppsatser. Jag finner 
det därför relevant att ta upp frågan om och i vilken grad lärarnas inflytande på 
användarundervisningens utformning är en bidragande orsak till detta fokus på 
presentation av källor, sökteknik samt en viss ordning mellan källorna. Muhli och Prell 
(2008) konstaterar i sin uppsats om lärarnas tal om undervisning i informationssökning 
att dessa ser just de moment som berör mer tekniska aspekter, som sökteknik, som en 
uppgift för skolbibliotekarien. Det är endast i samband med sådana moment som lärarna 
i studien kommer in på skolbibliotekariernas roll (Muhli & Prell 2008, s. 62). Limberg 
och Folkesson fann i sin IDOL-studie (2006) att en rädsla för att eleverna i samband 
med temaarbeten ska finna webbplatser med felaktig information var vanlig. Denna 
medförde att fokus ofta landade i att tipsa eleverna om pålitliga källor (s. 118). I mina 
ögon ger detta en indikation på att detta kan vara en möjlig bidragande faktor till att 
källorienterade och beteendeorienterade förhållningssätt är vanligt förekommande i 
användarundervisningen.  

Avslutningsvis vill jag även lyfta fram att jag ser en risk att elevernas möjlighet att få 
delta i användarundervisning samt vilket innehåll de får i denna kan variera kraftigt 
beroende på vilken lärare de har. Som en följd av den norm kring lärarnas inflytande 
som jag lyft fram ovan blir detta väldigt beroende av den enskilde lärarens intresse för 
ett samarbete med skolbibliotekarien.  

7.1.2 Målgruppen 
Min analys visade på att målgruppen som kontextuell omständighet får betydelse för 
användarundervisningen genom att mina respondenter har en tendens att nivå respektive 
innehållsanpassa denna beroende på vilken klass som är målgrupp. Tendenser till 
nivåanpassning av undervisningen kan även ses i tidigare forskning, där indelning sker i 
svaga och duktiga elever (t.ex. Limberg & Folkesson 2006, s. 119f; Muhli & Prell 2008, 
s. 50). Det är naturligtvis viktigt att undervisningen utgår ifrån de förkunskaper eleverna 
har för att denna inte ska riskera att bli för svår eller rentav för lätt. Alla elevers rätt till 
utbildning som utgår ifrån deras egna förkunskaper är även ett genomgående tema i 
Lpf94 (2006, s. 4). Vid en första anblick kan det således tyckas att nivå- samt 
innehållsanpassningen i användarundervisningen stämmer väl överens med Lpf94s 
grundläggande principer. Det som är intressant att föra fram i detta sammanhang är 
dock att jag ser en viktig skillnad mellan dessa båda. I Lpf94 framhålls att 
nivåanpassningen ska vara individuell för varje enskild elev medan mina respondenter 
verkar grunda denna på hela klassen tillsammans. Analysen visar på att tre sätt att 
anpassa användarundervisningen när det gäller hela klasser förekommer, nämligen efter 
programinriktning, årskurs samt efter klassens upplevda vana att söka information. Som 
de kontextuella omständigheterna kring användarundervisningen ser ut har jag 
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förståelse för att det kan bli så, vilket jag kommer ta upp i diskussionen kring hur de 
olika kontextuella omständigheterna relaterar till varandra nedan. I det följande vill jag 
dock lyfta fram vilken betydelse denna form av anpassning kan få för 
användarundervisningens utformning och därmed även för dess målgrupp. 

Genom att anpassningen av undervisningen sker efter klassens samlade förkunskaper 
och andra egenskaper blir det för enskilda elever väldigt beroende av vilken klass de går 
i. Det är möjligt att tänka sig att en elev med stor vana går i en klass som överlag 
bedöms ha liten vana. Detta är även något som några av mina respondenter kommit in 
på under intervjuerna. Beroende på var nivån läggs i undervisningen för klassen 
kommer denna elev kanske inte mötas på den nivå den befinner sig förkunskapsmässigt. 
Det jag finner speciellt oroväckande i mitt resultat är att utsagorna visar på en tendens 
att nivåanpassa undervisningen efter klassens programinriktning. Undervisningen tycks 
läggas på en högre nivå för studieinriktade än yrkesinriktade program. Daniel 
Bengtssons uppsats visar på liknande tendenser vad gäller gymnasielärares 
nivåanpassning i svenskämnet för studie- samt yrkesinriktade program (2008, s. 33). 
Detta skulle kunna visa på en tendens till samt risk för stereotypisering av eleverna på 
de båda programtyperna. Som jag ser det kan det finnas två faror med att utgå ifrån en 
sådan bild av olika programtyper, dels är risken att eleverna i klassen 
förkunskapsmässigt inte passar in i den stereotypa bilden av deras program och dels 
hjälper detta till att befästa denna bild av eleverna ytterligare. 

Det som i mina respondenters utsagor verkar varieras i nivå är främst vad som tas upp, 
hur detaljerat samt hur mycket som tas upp. Genom min analys har jag funnit att en 
lägre nivå tenderar att anamma ett källorienterat förhållningssätt (se avsnitt 2.2.1.1) med 
fokus på att presentera vilka resurser som finns tillgängliga. En högre nivå tenderar 
istället att utgå ifrån ett beteendeorienterat förhållningssätt (se avsnitt 2.2.1.2) med 
fokus på sökteknik. Jag har även funnit att undervisning mot tekniskt respektive 
naturvetenskapligt inriktade program gärna tar upp mer tekniska aspekter än för andra 
program. I tidigare forskning med en fenomenografisk utgångspunkt framhålls vikten 
av att användarundervisningen förmedlar många olika aspekter på informationssökning 
samt -användning till eleverna (se Limberg & Folkesson 2006, s. 125; Bruce 1997, s. 
169). Jag tycker att mina respondenters användarundervisning visar upp några olika 
aspekter på detta. Den tar t.ex. upp kunskap om att använda teknisk utrustning samt 
kunskap om olika källor, vilket anges som de första två kategorierna i Bruces (1997) 
relationella modell kring informationskompetens (s. 117-122). En tendens är dock att de 
olika aspekterna tas upp för olika klasser. Med andra ord får en specifik klass ta del av 
en viss aspekt, medan en annan aspekt förmedlas till en annan klass. En risk som jag ser 
med nivå- samt innehållsanpassningen är alltså att undervisningen kan bli något ensidig 
för de enskilda eleverna. Såväl tidigare forskning med en sociokulturell utgångspunkt 
som med en fenomenografisk sådan framhåller att informationskompetens är beroende 
av i vilken kontext eller situation individen befinner sig (se Hedman, Lundh & Sundin 
2009, s. 154; Limberg & Folkesson 2006, s. 119; Bruce 1997, s. 169). Om 
undervisningen blir ensidig för olika elever ser jag en risk att dessa inte får möjlighet att 
utveckla en förståelse för detta.   

7.1.3 Egna uppfattningar 
Limberg och Folkesson (2006) framhåller i IDOL-studien ett kommunikativt orienterat 
förhållningssätt som ger eleverna stöd i undersökande arbeten genom att utifrån deras 
arbete föra en diskussion med dem som ett lämpligt undervisningsupplägg (s. 117). 
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Liknande uppfattningar om vilket upplägg som fungerar bäst vid 
användarundervisningen har jag funnit i mina respondenters utsagor. Det jag funnit 
intressant i detta är att denna uppfattning har betydelse för upplägget i så mån att tanken 
bakom detta är att en diskussion ska uppnås. Samtidigt är det den kontextuella 
omständigheten som är mest beroende av de övriga fem omständigheterna för att 
uppfyllas. Möjliga orsaker till detta som jag kan se är att under planeringsfasen av 
användarundervisningen är upplägget i viss mån bortkopplat från den kontext den sedan 
ska genomföras i och tankarna bakom upplägget ska fungera i. När det gäller just en 
ambition att få igång en diskussion är detta något som är beroende av fler personer än 
enbart den undervisande skolbibliotekarien. Detta medför också att en sådan tanke 
bakom upplägget blir väldigt känsligt för andra kontextuella omständigheter samt de 
normer eller förväntningar som finns i den aktuella kontext där användarundervisningen 
genomförs.  

7.1.4 Undervisningslokalen 
Den syn på skolbibliotek som förmedlas till elever av lärare och bibliotekarier har i 
tidigare forskning framhållits som varande av stor betydelse för den syn dessa kommer 
att utveckla på det (Alexandersson & Limberg 2007, s. 105; Streatfield & Markless 
1994, s. 23). I Textflytt och sökslump (Alexandersson & Limberg 2007) visar resultatet 
att det är vanligt förekommande att såväl skolbibliotekarier som lärare lägger fokus på 
böcker och hyllor i samband med skolbiblioteket (s. 105). Liknande resultat har jag 
funnit i föreliggande undersökning. Det finns tydliga tendenser till att 
användarundervisningen utformas på andra sätt i skolbiblioteket än då den sker i övriga 
lokaler på skolan. Precis som Textflytt och sökslump påvisat läggs fokus antingen enbart 
på traditionella biblioteksresurser som t.ex. böcker eller så läggs fokus på en 
presentation av tillgängliga källor. Ett gemensamt drag i de båda fallen skulle jag vilja 
påstå är att en bild av skolbiblioteket som ett rum där fokus ligger på källor förmedlas 
genom denna form av undervisning. I mitt intervjumaterial finns även exempel på att 
användandet av datorer motverkas i användarundervisning som sker i skolbiblioteket. 
Som jag skrev ovan finns det en risk att detta medför att eleverna när det gäller 
informationssökning kommer att se biblioteket på detta sätt och främst förknippa det 
med böcker respektive källor av olika slag. Detta står i kontrast till det fokus på digital 
informationssökning via datorer samt på en viss sökordning som mina respondenters 
användarundervisning uppvisar då den sker i datasal respektive klassrum.  

Tidigare forskning kring elevers informationssökning har visat på att då eleverna själva 
får välja föredrar de att söka information i sökmotorer på Internet (Alexandersson & 
Limberg 2007, s. 82; Andersson & Lövgren 2006, s. 63). Med andra ord verkar de 
föredra den form av informationssökning som användarundervisningen främst fokuserar 
på i klassrum respektive datasal. Detta tror jag kan få följder för hur användbart 
eleverna kommer tycka att skolbiblioteket är när de ska söka information. Trots det att 
eleverna, enligt Rafste (2001, s. 296) samt Alexandersson och Limberg (2007, s. 104), 
använder datorerna på skolbiblioteket i sin fritidsrelaterade användning visar 
forskningen på att eleverna inte förknippar digital informationssökning med 
skolbiblioteket, utan snarare med datorer som sådana oavsett i vilken lokal de är 
placerade (Alexandersson & Limberg 2007, s. 104) I sin uppsats om elevers syn på 
informationssökning kunde Andersson och Lövgren (2006) konstatera att eleverna 
kopplar såväl skolbiblioteket som skolbibliotekarien till informationssökning i tryckta 
källor, men det förknippas inte med Internet (s. 73f). Författarna framhåller vikten av att 
skolbibliotekariens kompetens speciellt vad gäller digital informationssökning förs fram 
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tydligare till eleverna (Andersson & Lövgren 2006, s. 74). Jag tycker att 
användarundervisningen har potential som ett medel när det gäller denna form av 
marknadsföring gentemot eleverna. Jag vill därför mena att det är av vikt att ha i åtanke 
vilken bild av skolbiblioteket som förmedlas genom användarundervisningen redan då 
denna planeras och att se denna som en möjlighet att påverka den syn på skolbiblioteket 
som eleverna kommer att utveckla. I detta sammanhang anser jag att det som är av 
speciell vikt är att skolbibliotekets mer traditionella resurser, som böcker och andra 
tryckta källor, och Internet inte ställs mot varandra, utan att båda framhålls som en del 
av skolbiblioteket och dess möjligheter.   

Ett problem med skolbiblioteket i samband med användarundervisningen som framhålls 
av de flesta av mina respondenter är dock dess utformning. Denna tycks förmedla en 
förväntan på att friare aktiviteter än undervisning ska bedrivas där. I mina ögon framstår 
detta som naturligt då det i första hand är just sådan verksamhet som faktiskt bedrivs 
där (Rafste 2001, s. 374). Det kan dock komplicera användarundervisningens 
möjligheter att förknippa skolbiblioteket mer med den form av sökmotorbaserad 
informationssökning som eleverna, enligt forskning kring detta, verkar föredra. Många 
av mina respondenter berättar att de föredrar att undervisa i andra lokaler än 
skolbiblioteket och att undervisning som inte specifikt rör biblioteket vanligtvis förläggs 
i en sådan. Även i studier som rör gymnasielärare tenderar skolbibliotekets utformning 
att framstå som ett problem för ökat samarbete med skolbibliotekarier just kring 
användarundervisning. Det framkommer i sådana att skolbibliotekets utformning i form 
av ett bibliotek som förväntas bedriva mer traditionell verksamhet, som utlåning, ses 
som ett hinder för mer utvecklat samarbete kring undervisning (Muhli & Prell 2008, s. 
62; Tilander & Runevad 2004, s. 44). Det framstår för mig som att det blir en cirkel 
med sin grund i skolbibliotekets utformning efter den förväntade verksamheten, som 
medför att användarundervisningen helst hålls i en annan lokal än denna då 
undervisningen inte specifikt rör skolbibliotekets egna resurser. Detta tycks medverka 
till att eleverna när det gäller informationssökning för skolarbete främst förknippar 
skolbiblioteket med tryckta källor.      

7.1.5 Redskap 
I analysen har jag funnit att tillgängligheten på redskap kan innebära såväl en tillgång 
som en begränsning för användarundervisningen. Detta skiljer sig från skola till skola 
och har betydelse för vilka förutsättningar som finns när det gäller teknisk utrustning 
samt material att ta upp i undervisningen. Gemensamt för båda dessa former av 
tillgängliga redskap är, enligt mig, att de har stor betydelse för hur 
användarundervisningen på olika skolor kan te sig. Elever på olika skolor har därmed 
olika förutsättningar för användarundervisning beroende på vilka redskap som finns. 
När det gäller redskap som kan utgöra undervisningsmaterial, så som databaser eller 
länkbibliotek, är tillgången på dessa avgörande för om de ska kunna tas upp i 
undervisningen. I de fall då skolan har tillgång till få eller inga databaser får detta 
konsekvenser för undervisningen genom att det inte finns någon möjlighet att ta upp 
dessa. De skolor som däremot har större tillgång till sådana har också förutsättningar 
som krävs för att kunna behandla dessa. Hedman, Lundh samt Sundin (2009) menar att 
det i användarundervisningen är viktigt att göra eleverna medvetna om att 
informationskompetens innebär olika saker i olika praktiker (s. 154f). Gymnasiestudier 
förbereder eleverna bl.a. för högre studier, d.v.s. en akademisk praktik, och enligt mig 
kan det därför sägas vara en av de praktiker som är relevanta att påtala i 
användarundervisningen. Det som enligt ovannämnda forskare utmärker 
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informationskompetens i en sådan praktik är bl.a. att stor vikt läggs på en förmåga att 
söka vetenskapligt material (Hedman, Lundh & Sundin 2009, s. 154). Databaser anser 
jag kan betraktas som ett mycket viktigt redskap när det gäller att söka efter sådant 
material. De skolor som har tillgång till vetenskapliga databaser menar jag ur denna 
synpunkt har bättre förutsättningar att kunna utforma användarundervisningen så att 
eleverna förbereds på vad det innebär att verka i en akademisk praktik. Det har även 
visat sig i mitt intervjumaterial att de respondenter som har tillgång till databaser 
utnyttjar dessa i sin undervisning speciellt då den riktar sig mot högre årskurser. De som 
inte har denna tillgång tar av förklarliga skäl inte upp detta mer än i de fall då det finns 
fria databaser på internet.  

Mina respondenters utsagor visar även på att den tekniska utrustningen är viktig för 
deras arbetssituation när det gäller undervisning genom att behovet av administration 
blir olika med olika teknisk utrustning. Det är möjligt att tänka sig att då behovet av 
administration är mindre kan detta ge mer tid åt bibliotekarien dels till planering av 
undervisningen och dels till att hålla undervisning. Med andra ord tror jag att bättre 
teknisk utrustning ger större förutsättningar för att användarundervisning ska ske i 
större utsträckning.  

7.1.6 Tid 
Genom min analys har det framkommit att vad som tas upp i användarundervisningen 
samt hur detaljerat även är beroende av hur mycket tid som finns avsatt för denna. Det 
framstår i mina ögon som naturligt att det är möjligt att ha ett rikare innehåll samt vara 
mer grundlig i genomgången då det finns gott om tid. Det är dock intressant att 
diskutera detta ur en elevsynpunkt. Genom att den tid som avsätts till 
användarundervisning, enligt mina respondenters utsagor, kan variera kraftigt och att 
dessa även visar på att denna tid har stor inverkan på upplägget samt innehållet i 
undervisningen får det stor betydelse vilka förutsättningar respektive klass har fått. En 
elev som går i en klass som fått mycket tid avsatt till användarundervisningen har större 
förutsättningar att få en mer grundlig, detaljerad och mångfacetterad undervisning än en 
elev i en klass som fått mindre tid avsatt till detta.  

Det framkom av mina respondenters utsagor även att den tid som avsätts till 
användarundervisning ofta är beroende av den undervisande lärarens önskemål. Här ser 
jag en risk att det blir stora skillnader mellan olika klasser genom att vissa klasser kan få 
förhållandevis mycket användarundervisning, medan andra klasser får betydligt mindre 
beroende på vilken lärare de har och hur mycket tid denne vill avsätta till detta. Som jag 
varit inne på även under Lärarnas betydelse ovan är en möjlig anledning som jag ser till 
att det kan bli så stora skillnader i tidsavsättningen för olika klasser att det inte finns 
reglerat i något nationellt styrdokument att alla elever ska ha rätt till denna form av 
undervisning och i vilken utsträckning. I Läroplanen (Lpf94) står det förvisso att bok- 
och bibliotekskunskap ska ingå i utbildningen, men ansvaret för detta läggs på lärarna 
(2006, s. 12). Det står dock inte hur mycket tid detta innebär. Jag tror att det kan ha 
betydelse eftersom lärarna i och med avsaknaden av regleringar kring detta har relativt 
stor frihet att välja själva. Tilander och Runevad fann i sin uppsats att lärarna ofta fick 
prioritera sin egen lektionsplanering före samarbete med skolbibliotekarierna (2004, s. 
41). I Läroplanen står det även att eleverna genom sin utbildning ska utveckla en 
kompetens i att söka, använda och kritiskt värdera information. Vems ansvar detta är 
anges dock inte och det anknyter inte på något sätt till biblioteket (Lpf94 2006, s. 5).  
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Muhli och Prell (2008) menar i sin uppsats att lärarna i deras studie har bristande 
kunskaper i informationssökning samt i informationsteknik och att detta upplevs som ett 
potentiellt hot mot deras lärarroll. Detta medför att de undviker att undervisa om 
sökning och användning av information (s. 64). Jag tror att även detta skulle kunna vara 
en möjlig inverkan på de olikheter i tidsavsättning till undervisning som mina 
respondenter framfört att de får av olika lärare. En annan möjlig inverkan som jag varit 
inne på tidigare är den undervisningsmetod läraren använder. Berglund och Danielsson 
(2007) konstaterar i sin uppsats att en viktig faktor för skolbibliotekets möjlighet att 
spela en roll i lärarens undervisning är att dennes undervisningsmetod bygger på mer än 
enbart läromedel (s. 73). De lärare som lägger mer vikt vid undersökande arbetssätt i sin 
undervisning skulle med andra ord kunna tänkas vara mer intresserade av att avsätta tid 
för skolbibliotekariens användarundervisning. 

7.1.7 De sociokulturella omständigheternas relation till varandra  
Mitt intervjumaterial visar tydligt att de ovan diskuterade sociokulturella 
omständigheterna kring användarundervisningen inte är isolerade faktorer. Tvärtom är 
de i allra högsta grad beroende av varandra, vilket jag ska föra en diskussion kring i 
detta avsnitt. En intressant detalj som jag noterat i de olika sociokulturella 
omständigheternas relation till varandra är att vissa av dessa omständigheter tenderar att 
ha högre inflytande på användarundervisningen än andra. Vissa har t.o.m. betydelse för 
i vilken grad andra ska få betydelse.  

Som jag skrivit ovan är de egna uppfattningar mina respondenter uttrycker om att 
diskussion är önskvärt vid undervisningstillfället högst beroende av andra 
omständigheter för att fungera. Analysen har visat på att såväl målgruppens vilja att 
diskutera som undervisningslokalens utformning är mycket viktig. Diskussion är som 
sagt beroende av andra parter än enbart skolbibliotekarien och det blir då av avgörande 
betydelse hur pass diskussionsvilliga målgruppen är. Detta medför att även då 
bibliotekariens tanke med upplägget är densamma, nämligen att få igång en diskussion, 
kan det variera kraftigt dels om det blir någon diskussion och dels vilken riktning denna 
tar. Undervisningslokalens utformning visade sig hos en av mina respondenter utgöra 
ett hinder för ett upplägg med diskussion som ett viktigt inslag. Detta tycker jag är 
intressant speciellt eftersom detta även skulle kunna betyda att andra lokaler med annan 
utformning kan vara mycket väl anpassade för diskussion. Ett sådant rum som jag, med 
utgångspunkt i det sociokulturella perspektivets framhållande av kontextanknytna 
underliggande normer kring förväntat agerande, tror skulle kunna lämpa sig väl för 
diskussionsbaserade moment är skolbiblioteket. Detta eftersom det utifrån min analys 
samt Limberg (2003, s. 72) verkar finnas en förväntan på att det ska bedrivas friare, mer 
sociala aktiviteter där. I en sådan miljö kan eleverna förmodligen känna sig mer 
avslappnade och diskussionsvilliga. Ett undervisningsupplägg baserat på diskussion där 
såväl sökmotorer som traditionella redskap för informationssökning behandlas skulle 
om den genomförs i skolbiblioteket vara ett tänkbart sätt att påverka elevernas bild av 
vad denna lokal innebär.  

Även den tid mina respondenter har till sitt förfogande visar deras utsagor är av vikt för 
om det är möjligt att hinna med en diskussion som blir givande. Ett upplägg utifrån ett 
kommunikativt orienterat förhållningssätt är således väldigt beroende av hur 
användarundervisningens kontext ser ut. Såväl Pettersson (2007, s. 43) som 
Hammenskog och Kristjánsdottír (2008, s. 70) har kunnat visa på att detta 
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förhållningssätt inte förekommer i någon större utsträckning i deras olika studier. Jag 
tror att dess stora beroende av kontexten kan vara en anledning till detta.  

En sociokulturell omständighet som mina respondenters utsagor, till skillnad från egna 
uppfattningar, visar har stort inflytande över andra omständigheter är lärarnas betydelse. 
I diskussionen kring denna omständighet ovan resonerade jag kring den norm om 
lärarnas inflytande som tycks finnas i användarundervisningskontexten. Nu ska jag 
diskutera vilken betydelse denna, utifrån mina respondenters utsagor, har. För det första 
har lärarna, som skrivits ovan, avgörande betydelse för om undervisningen alls ska bli 
av. Därutöver har lärarna betydelse som informationskälla samt genom sina önskemål. 
Det förstnämnda har i intervjumaterialet visat sig ha stor betydelse för att mina 
respondenter ska få information om dels elevernas förkunskaper och dels eventuella 
ämnesområden som de arbetar med. Som redan nämnts har lärarna en större inblick i 
detta än mina respondenter. När det gäller elevernas eventuella ämnesområden ser jag 
att i hur hög grad användarundervisningens upplägg kan inriktas efter detta är beroende 
av hur mycket information läraren lämnar kring detta. Det kan i sin tur vara relaterat till 
de önskemål läraren har kring vad undervisningen ska ta upp samt i vilket syfte.  

När det gäller information kring elevernas förkunskaper anser jag att det blir något mer 
komplicerat eftersom mitt intervjumaterial tyder på att den information som ges i 
kombination med tidigare erfarenheter ligger till grund för olika former av 
nivåanpassningar av undervisningen. I detta sammanhang anser jag att det är relevant att 
lyfta frågan kring vad lärarna bygger sin bedömning av elevernas förkunskaper inom 
informationssökning samt –användning på. Muhli och Prell (2008) konstaterar att 
eleverna ofta är mer insatta i informationsteknik än lärarna i deras studie samt att dessa 
har begränsade kunskaper i att söka samt använda information (s. 35; s. 63f). Även i 
Skolbibliotekets pedagogiska roll framkommer det att lärare kan ha begränsade 
kunskaper kring detta (Zweizig i: Limberg 2003, s. 44). Med detta vill jag inte mena att 
detta gäller alla lärare, men jag vill framhålla att det kan vara riskabelt att förlita sig på 
deras bedömningar. Ett problem som jag ser här är just att skolbibliotekarierna har en 
begränsad insyn i klassen, som medför att de till stor del får förlita sig på lärarnas 
information. Den brist på respons samt återkoppling på deras undervisning som många 
av mina respondenter påtalat ser jag även som relaterat till detta. För det första hjälper 
den till att göra dem beroende av lärarnas information. För det andra medför den 
svårigheter när det gäller att kunna utveckla undervisningen eftersom de ofta endast har 
sina egna upplevelser av vad som fungerat att förlita sig på. Detta kan även vara en 
möjlig anledning till att tidigare erfarenheter av liknande klasser verkar spela en viktig 
roll vid nivåanpassning. Jag vill mena att det skulle vara fördelaktigt för 
användarundervisningen om skolbibliotekarierna kunde få större inblick i de olika 
klassernas arbete eftersom det antagligen skulle underlätta för dem vid planering av 
deras undervisning. Det skulle dessutom göra dem mindre beroende av lärarnas 
information. En möjlighet som skulle kunna vara till viss hjälp för att få återkoppling 
tror jag är systematiska utvärderingar i någon form.  

De önskemål lärarna har får utifrån mitt intervjumaterial inflytande över tre andra 
sociokulturella omständigheter. Det är tiden, redskapen samt undervisningslokalen. 
Tiden som står till förfogande vid undervisningen är hos en del av mina respondenter en 
del av lärarnas önskemål. Önskemålen är också viktiga för hur väl mina respondenter 
kan ämnesinrikta sin undervisning med hjälp av de redskap de tar upp genom att lärare 
som önskar ett ämnesinriktat upplägg ger information kring detta. När det gäller 
undervisningslokalen får de önskemål som läraren har kring undervisningens innehåll 
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stor betydelse för var denna kommer ske. Detta gäller framför allt skolbiblioteket som 
lokal. Denna inverkan blir speciellt tydlig i ett fall då Marina berättar att de på hennes 
skola har upphört med att ha introduktion eller annan användarundervisning i 
skolbiblioteket eftersom de upplever att det blir mer ordning när den hålls i andra 
lokaler. Samtidigt berättar hon att i de fall då läraren vill att eleverna ska få en 
introduktion i skolbiblioteket så ger de det. Det handlar mycket om att vara 
seviceinriktad, vilket jag tror är bra i sig eftersom lärarna då känner sig väl bemötta och 
förhoppningsvis blir positivt inställda till utökat samarbete. Samtidigt visar det igen på 
den betydelse lärarna har för användarundervisningen. Som jag skrev i diskussionen 
kring den norm om lärarnas inflytande som jag funnit i min analys är jag av den 
uppfattningen att en betydelsefull del i förhållandet mellan skolbibliotekarier samt 
lärare är att skolbibliotekariernas kompetens när det gäller att söka, använda samt 
värdera information inte påtalas i Läroplanen, Skollagen eller Bibliotekslagen. Därmed 
är den potentiella roll som skolbibliotekarier kan spela i detta sammanhang, bl.a. genom 
användarundervisning inte heller riktigt erkänd i skolvärlden. En risk jag ser är att de 
uppgifter som regleras i skolans olika styrdokument prioriteras framför de som inte 
omnämns just eftersom det ställs krav på att skolan ska uppnå dem. Detta medför att 
skolbibliotekarierna arbetar i motvind när det gäller en undervisande roll. Monica 
Nilsson menar på att det ligger mycket på skolbibliotekarien att vara drivande för att få 
till stånd ett samarbete med lärarna (2007, s. 74). Jag menar att detta utgångsläge skulle 
kunna förbättras av ett omnämnande i styrdokument, helst ett skolrelaterat sådant. Det 
är dock viktigt att det inte leder till införande av isolerade undervisningstimmar i 
informationssökning och –användning, utan att det utgör en grund för samarbete mellan 
skolbibliotekarier och lärare. Just samarbetet mellan dessa två parter har i tidigare 
forskning framhävts som av stor betydelse för att användarundervisningen ska fungera 
(se Folkesson 2007, s. 71; Nilsson 2007, s. 37).   

Målgruppen har, utöver sitt inflytande på ett kommunikativt orienterat upplägg, i 
intervjumaterialet även visat sig ha betydelse vid val av undervisningslokal. Detta 
relaterar framför allt till skolbiblioteket, som vissa av mina respondenter väljer bort att 
hålla undervisning i. Orsaken till detta är bl.a. att det är svårt att få eleverna att lyssna i 
denna miljö. Målgruppens sätt att agera är med andra ord olika i olika 
undervisningsmiljöer, vilket jag diskuterat tidigare. 

Avslutningsvis kan sägas att de två sociokulturella omständigheter som har den största 
betydelsen för övriga omständigheter i användarundervisningens kontext är lärarna och 
målgruppen, med andra ord de två som utgörs av människor. Lärarnas inflytande är 
dock den enskilt viktigaste sociokulturella omständigheten i detta sammanhang.   

7.2 Diskussion kring uppsatsens teori och metod 
Här kommer jag diskutera uppsatsens metods samt teoretiska utgångspunkters 
användbarhet. 

7.2.1 Metodens användbarhet 
Den metod som tillämpats för insamlingen av empiriskt material är semistrukturerade 
intervjuer. 

Då jag i kapitel 4 presenterade vilken metod jag valt samt motiverade varför skrev jag 
även att observationer övervägts som metod. Nu i efterhand anser jag att mitt val av 
semistrukturerade intervjuer för insamlingen av empiriskt material varit bra. De har gett 
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mig material som inte är direkt observerbart, så som bakomliggande orsaker till ett visst 
upplägg o. dyl. Med andra ord har de gett mig en inblick i samt en förståelse för 
kontextens betydelse vid användarundervisning som jag inte tror varit möjlig genom 
observationer. Exempel på sådant är lärarnas betydelse för användarundervisningen, 
som inte går att observera vid själva undervisningstillfället eftersom det enligt mina 
respondenters utsagor oftast sker i samband med bokningstillfället. Andra exempel är 
betydelsen av undervisningslokalens utformning för upplägget samt egna uppfattningar, 
som inte heller är observerbara. Betydelsen av undervisningslokalens utformning är svår 
att observera eftersom det hade kunnat vara så att alla observationstillfällen skedde i 
samma lokal, vilket medför att det inte finns något att jämföra mot. Det hade antagligen 
varit möjligt att se skillnader i upplägget om undervisningen observerats i olika lokaler, 
men detta är något som skolbibliotekarien tar hänsyn till i planeringsstadiet och det är 
på så vis en outtalad, bakomliggande orsak till utformningen. Det vore direkt olämpligt 
att utan att ha belagt detta genom att prata med skolbibliotekarien dra slutsatsen att det 
är just lokalen som har betydelse. Då det är många olika kontextuella omständigheter 
som har betydelse för användarundervisningen finns risken att de skillnader i upplägg 
som återfunnits i olika lokaler vid observation felaktigt hade hänförts till någon av de 
övriga omständigheterna. Intervjuerna har dessutom genomförts på fler skolor än vad 
som hade varit möjligt vid observationer och därmed gett mig en möjlighet att hitta 
återkommande teman hos mina fem respondenter i form av sociokulturella 
omständigheter. Jag vill framhålla att de semistrukturerade intervjuerna i mina ögon gett 
ett intressant och innehållsrikt empiriskt material. 

Intervjuguiden utformades med några öppna frågor som sedan skulle kunna följas upp 
med följdfrågor. Syftet med detta var att inte styra respondenterna för mycket och att 
samtidigt utifrån deras utsagor kunna följa upp sådant av betydelse i förhållande till 
uppsatsens intresseområde. Jag tycker att intervjuguidens utformning samt tanken 
bakom denna fungerat bra, just eftersom den gett intervjuerna möjlighet att utvecklas i 
den riktning respondenterna för den. Samtidigt har guiden varit ett bra stöd för att hålla 
ett spår samt för att se till att alla intervjuer tagit upp samtliga punkter. Jag tror att helt 
ostrukturerade intervjuer hade blivit för fria och inte kunnat erbjuda något direkt stöd 
för mig. En mer detaljerad intervjuguide tror jag inte heller hade varit lika bra eftersom 
den hade bestämt riktningen på intervjun i större utsträckning och risken finns att jag 
gått miste om vissa aspekter som kommit upp med den intervjuguide jag använt nu.  

7.2.2 Teoriernas användbarhet 
Uppsatsen teoretiska utgångspunkter har utgjorts av dels det sociokulturella perspektivet 
och dels fyra förhållningssätt till användarundervisning. Jag anser att detta har varit en 
användbar kombination där båda tillfört analysen samt uppsatsen intressanta perspektiv. 
Analysen har fått ett djup som inte hade kunnat uppnås genom att enbart tillämpa en av 
de båda utgångspunkterna. Jag ska nu redogöra för vad jag tycker att var och en av de 
båda utgångspunkterna tillfört analysen samt uppsatsen. 

Det sociokulturella perspektivet har varit speciellt användbart i förhållande till mitt 
intresse för kontextens betydelse vid användarundervisningen just eftersom det 
framhåller dess betydelse. Exempel på vad detta perspektiv har tillfört analysen är att 
jag kunnat finna olika normer kring användarundervisningen i mitt empiriska material, 
exempelvis att lärarna förväntas ha stort inflytande över skolbibliotekariernas 
undervisning. Dessutom har jag genom den sociokulturella ansatsens framhållande av 
redskap bl.a. kunnat finna att dessa tenderar att användas olika i undervisningen 
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beroende på i vilken lokal denna sker. Detta perspektiv har även varit ett bra stöd i 
utformandet av mitt syfte samt mina frågeställningar och även vid olika val under 
uppsatsens gång. Exempel på sådana val är beslutet att genomföra studien på 
gymnasienivå samt till viss del urvalet av tidigare forskning. 

De fyra förhållningssätten (se avsnitt 2.2.1) har fungerat som ett användbart stöd i 
analysen genom att det gett mig en grund för att se skillnader i hur 
användarundervisningen läggs upp i förhållande till dess kontext. Exempel på vad dessa 
förhållningssätt tillfört är att de hjälpt mig att såväl upptäcka som beskriva hur 
nivåanpassningen av användarundervisningen tenderar att ske samt hur olika 
sociokulturella omständigheter kan utgöra en svårighet i samband med ett 
kommunikativt förhållningssätt.  

Ovannämnda exempel menar jag är aspekter i det empiriska materialet samt i de 
sociokulturella omständigheterna som jag inte hade funnit utan mina teoretiska 
utgångspunkter. Därför anser jag att denna kombination varit givande för min uppsats.
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8 Slutsatser 
I kapitlen Analys och resultat (6) och Diskussion (7) har mina tre delfrågeställningar 
besvarats. Dessa har formulerats med utgångspunkt i mina två huvudfrågeställningar 
med syfte att fungera som ett stöd för att kunna besvara dessa två. I detta kapitel 
kommer jag först besvara dessa två var för sig för att därefter återknyta till uppsatsens 
syfte. Därefter kommer förslag till fortsatt forskning ges. 

Hur ser den organiserade användarundervisningens kontextuella förutsättningar 
ut på ett mindre antal gymnasieskolor? 

Denna frågeställning relaterar till delfrågeställning ett och har behandlats i kapitlet 
Analys och resultat genom identifierandet av de sex teman som alla representerar 
kontextuella förutsättningar för den organiserade användarundervisningen vid de fem 
gymnasieskolor min studie genomförts på. De förutsättningar som har återfunnits berör 
dels de människor som är involverade i undervisningen, dels olika former av redskap 
för undervisningen och dels andra förutsättningar.  

De mänskliga faktorerna utgörs av lärare, skolbibliotekarien samt målgruppen. Dessa 
har åsikter, egenskaper och förhållanden till varandra som alla utgör kontextuella 
förutsättningar för användarundervisningen. I kapitlet Analys och resultat samt 
Diskussion har ett slags maktförhållande mellan skolbibliotekarie och lärare återfunnits 
som ger de sistnämnda inflytande över användarundervisningen genom önskemål kring 
såväl innehåll och upplägg som tidsavsättning för undervisningen. De fungerar även 
som informationskälla samt som innehavare av tillgång till klassen. Detta är alla 
kontextuella förutsättningar som användarundervisningen har att förhålla sig till. 
Målgruppen utgör en förutsättning genom dess förkunskaper, allmänna egenskaper samt 
programinriktning. Skolbibliotekarierna i min studie har även de egna åsikter om vilket 
upplägg som fungerar bäst, vilket även detta är en del av de kontextuella 
förutsättningarna. 

Förutsättningar i form av redskap utgörs av de redskap, i form av dels teknisk utrustning 
och dels databaser, som finns tillgängliga på skolan samt av de undervisningslokaler 
som finns. Övriga förutsättningar är den tid som finns till förfogande för undervisningen 
samt eventuella temaarbeten inom ett bestämt ämnesområde som eleverna har.    

På vilket sätt har dessa förutsättningar betydelse för användarundervisningen? 

Denna frågeställning har behandlats dels i kapitlet Analys och resultat samt dels i 
kapitlet Diskussion. Den relaterar främst till delfrågeställning två och tre. De 
förutsättningar som berördes i den föregående frågeställningen har olika former av 
betydelse för användarundervisningen. Dessa betydelser kan sammanfattas med tre ord: 
tillgång, begränsning och möjlighet.  

De kontextuella förutsättningarna som en tillgång har positiv betydelse för främst 
användarundervisningens upplägg och innehåll. Den information skolbibliotekarierna 
får från klassens lärare kan utgöra en tillgång när undervisningen planeras genom att 
den används för att anpassa innehållet till klassen. I de fall då läraren ger information 
om ett temaarbete utgör även detta en tillgång genom att undervisningen kan 
ämnesanpassas. Lärarnas önskemål kan också utgöra en tillgång beroende på hur de ser 
ut. Ett exempel är om lärarna vill att skolbibliotekarien ska vara med i planeringen av 
ett temaarbete, vilket ger bättre möjligheter att anpassa innehållet i undervisningen. På 
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de skolor där tillgången till teknisk utrustning samt resurser som databaser är stor har 
detta positiv betydelse för möjligheterna att anpassa användarundervisningens innehåll. 

Som begränsning har de kontextuella förutsättningarna betydelse för 
användarundervisningens innehåll, upplägg, var den ska ske samt för om den ska ske. 
Såväl lärarnas önskemål som deras information till skolbibliotekarien kan utgöra en 
begränsning vid upplägget samt för innehållet. Bristande information samt bristande 
tillgång till klassen försvårar anpassningen av innehåll efter klassen på ett riktigt sätt, 
vilket kan medföra anpassning utifrån antaganden om klassens förkunskaper som ofta 
baseras på programinriktning. Denna kombination av brist på insyn och antaganden kan 
utgöra begränsningar för undervisningsinnehållet. Även den tid som står till förfogande 
samt de redskap som finns tillgängliga kan utgöra begränsningar för undervisningen. De 
får betydelse för vad som kan tas upp, hur mycket samt hur djupt. Målgruppens 
diskussionsvilja har också betydelse för hur väl skolbibliotekariernas åsikt om att 
diskussion är att föredra faller ut. Undervisningslokalens utformning kan få betydelse 
för var undervisningen ska ske samt dess innehåll genom att den tenderar att 
innehållsanpassas efter i vilken lokal den sker. Hur pass villiga lärarna är att ge 
skolbibliotekarierna tillgång till klassen för användarundervisning har också betydelse 
för denna och kan utgöra en begränsning genom att denna inte sker utan lärarens 
medgivande. 

Som möjlighet har speciellt den kontextuella förutsättning som lärarna utgör betydelse 
för användarundervisningens framtid. Jag tycker mig se att lärarna med sitt inflytande 
över användarundervisningen har en nyckelroll att spela för denna. Det är viktigt att 
skolbibliotekariernas undervisande roll förankras hos lärarna och blir en grund för 
samarbete om användarundervisningen ska kunna uppnå sin fulla potential.        

Min slutsats är i och med detta att den omgivande kontexten har stor betydelse för 
användarundervisningens utformning, var den sker samt för dess vara eller icke-vara. 
Kontexten utgör på detta sätt ett villkor för denna.   

 

Ovan har mina huvudfrågeställningar besvarats och dessa utgör en grund för att uppnå 
uppsatsens syfte som lyder: 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka 
gymnasiebibliotekariers organiserade användarundervisning och att genom detta 
perspektiv ge en förståelse för hur den omgivande kontexten skapar villkor för den 

organiserade användarundervisningen på gymnasiet. 

Denna uppsats har genom semistrukturerade intervjuer med fem gymnasiebibliotekarier 
undersökt organiserad användarundervisning på gymnasiet samt dess relation till den 
omgivande kontexten. Resultatet av intervjuerna presenterades i kapitel 6, Analys och 
resultat. Det empiriska materialet har med fokus på kontextens betydelse för 
undervisningen analyserats med hjälp av såväl ett sociokulturellt perspektiv som en 
modell över fyra förhållningssätt till användarundervisning. Detta motsvarar den första 
delen av syftet, att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka 
gymnasiebibliotekariers organiserade användarundervisning. 

Genom kapitlen Styrdokument och tidigare forskning (3), Analys och resultat (6), 
Diskussion (7) samt Slutsatser (8) har en förståelse för hur den omgivande kontexten 
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skapar villkor för gymnasiebibliotekariers organiserade användarundervisning undan för 
undan byggts upp. I kapitlet Styrdokument och tidigare forskning har en översikt över 
olika gymnasiebiblioteksrelaterade styrdokument samt tidigare forskning som behandlar 
användarundervisningen och dess kontext presenterats. I kapitel 6, Analys och resultat, 
har kontextuella förutsättningar för användarundervisningen identifierats. I kapitlet 
Diskussion har dessa knutits samman med styrdokument samt tidigare forskning i syfte 
att få en djupare förståelse för kontextens betydelse som villkor för 
användarundervisningen. Slutligen har jag ovan besvarat mina huvudfrågeställningar 
som är sprungna ur uppsatsens syftesformulering. Genom ovannämnda tre kapitel samt 
besvarandet av huvudfrågeställningarna menar jag att en förståelse för hur den 
omgivande kontexten skapar villkor för organiserad användarundervisning på 
gymnasiet, som efterlyses i syftes andra del, har skapats. Utifrån denna uppsats kan 
sägas att kontexten utgör ett villkor för användarundervisningen genom att den har 
betydelse för om undervisning kommer ske, när den kommer ske, var den kommer att 
ske, hur länge och för dess innehåll samt upplägg. 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 
Föreliggande uppsats har pekat på att lärarna har stort inflytande när det gäller 
användarundervisningens innehåll. Det vore därför intressant att vidare undersöka 
maktförhållandena mellan lärare och skolbibliotekarier dels vad gäller 
användarundervisning och dels vad gäller skolbiblioteksverksamheten i allmänhet.  

En tendens till stereotypisering av elever på studie- respektive yrkesinriktade program 
har diskuterats i uppsatsen. Det vore intressant att forska vidare kring hur 
skolbibliotekarier samt lärare ser på elevernas förkunskaper i relation till vilken 
programtyp de går på. 

Vid några av mina intervjutillfällen har bibliotekarien efter att själva intervjun kring 
deras användarundervisning varit avslutad diskuterat sin situation på skolan i allmänhet 
samt berättat lite om deras strategier för att locka lärare och elever till skolbiblioteket 
samt få dem att få upp ögonen för skolbiblioteket och vad det faktiskt kan erbjuda. Jag 
upplevde att detta är en mycket viktig fråga i det praktiska arbetet på skolbibliotek och 
menar att det även vore intressant att belysa i en studie.  

Då jag under uppsatsens gång besökt en del gymnasiebiblioteks hemsidor har jag lagt 
märke till att ett vanligt förekommande inslag på dessa är en webbaserad guide kring 
informationssökningsprocessen samt en om källkritik. Detta har fått mig att fundera 
över vilka strategier gymnasiebibliotekarier använder för att nå ut med olika 
informationssökningsstrategier samt vikten av källkritik om de inte har möjlighet att ta 
upp detta i den traditionella användarundervisningen i den utsträckning de önskar. Detta 
skulle kunna utgöra en utgångspunkt för fortsatt forskning. 



 65 

9 Sammanfattning 
Föreliggande uppsats intresserar sig för användarundervisningens förhållande till den 
kontext den sker inom och vilken betydelse denna kontext får för undervisningen. Syftet 
är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka gymnasiebibliotekariers 
organiserade användarundervisning och att genom detta perspektiv ge en förståelse för 
hur den omgivande kontexten skapar villkor för den organiserade 
användarundervisningen på gymnasiet. Utifrån detta syfte har uppsatsens två 
huvudfrågeställningar formulerats. Dessa lyder: 

• Hur ser den organiserade användarundervisningens kontextuella förutsättningar 
ut på ett mindre antal gymnasieskolor? 

• På vilket sätt har dessa förutsättningar betydelse för användarundervisningen?  

Som stöd för att besvara dessa huvudfrågeställningar har även tre delfrågeställningar, 
som är baserade på dem, formulerats.  

Det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fem 
gymnasiebibliotekarier rörande deras användarundervisning. Detta har sedan 
analyserats med hjälp av uppsatsens teoretiska utgångspunkter, som utgörs av dels det 
sociokulturella perspektivet och dels Olof Sundins modell över fyra förhållningssätt till 
användarundervisning. Genom analysen har sex teman som representerar olika 
kontextuella förutsättningar identifierats med utgångspunkt dels i det empiriska 
materialet som sådant och dels i det sociokulturella perspektivet. Varje tema har även 
analyserats för sig med utgångspunkt i de fyra förhållningssätten i Sundins modell. 

Den första huvudfrågeställningen ovan besvaras av de teman, och tillika 
användarundervisningens kontextuella förutsättningar, som återfunnits i det empiriska 
materialet. Dessa är lärarna, målgruppen, undervisningslokalen, de redskap som finns 
tillgängliga, tidsavsättningen för undervisningen och skolbibliotekariernas egna 
uppfattningar om undervisningens upplägg. Lärarna har i studien visat sig ha stort 
inflytande över såväl om och när undervisningen ska ske som över dess innehåll. 

I uppsatsen har tre sätt på vilka dessa kontextuella förutsättningar har betydelse för 
användarundervisningen funnits. De har betydelse genom att vara en tillgång, en 
begränsning respektive en möjlighet. Lärarnas önskemål om innehåll samt hur mycket 
skolbibliotekarien ska vara involverad i ett temaarbete kan vara en tillgång, men även 
en begränsning beroende på hur de ser ut. Lärarna har även en insyn i klassens arbete 
som skolbibliotekarierna har nytta av i planering av undervisningen. Beroende på hur 
villiga lärarna är att ge information till skolbibliotekarien kan detta också utgöra en 
tillgång eller en begränsning. Följden av skolbibliotekariernas beroende av lärarnas 
information har studien visat kan bli att undervisningen nivå- samt innehållsanpassas 
efter målgruppens tänkta (och inte alltid faktiska) förkunskaper och detta grundar sig då 
på en bedömning av hela klassen som en enhet.  

Även redskap i form av dels teknisk utrustning och dels verktyg för 
informationssökning (t.ex. databaser) kan utgöra såväl en tillgång som en begränsning, 
beroende på hur stor tillgången är på dessa. Det berör dels hur stort behovet blir av 
administration runt undervisningstillfället och dels de förutsättningar olika skolor har 
för att ta upp olika former av verktyg för informationssökning i undervisningen. De 
skolor med större utbud av redskap har bättre förutsättningar för ett mer varierat 
innehåll i användarundervisningen.  
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Utöver lärarna samt redskapen kan även tidsavsättningen, undervisningslokalen och 
målgruppen utgöra begränsningar för användarundervisningen. Tidsavsättningen har 
framför allt betydelse för innehållet i undervisningen, d.v.s. hur detaljerat samt hur 
mycket som hinns med att tas upp. Undervisningslokalen kan genom sin utformning 
utgöra en begränsning för användarundervisningen och då framför allt genom hur väl 
den är anpassad för undervisning. Undervisningen tenderar dessutom att fokusera på 
olika saker i olika undervisningslokaler. I skolbiblioteket läggs fokus på källor, ofta 
traditionella sådana, medan det i andra lokaler är fokus på mer digital 
informationssökning. Målgruppen kan även den utgöra en begränsning dels genom dess 
programinriktning, som uppsatsen visat på tenderar att vara en utgångspunkt vid 
nivåanpassning av undervisningen. För de studieinriktade programmen utformas 
undervisningen ofta på en högre nivå än för de yrkesinriktade. På så vis blir detta 
begränsande för undervisningens innehåll. Även målgruppens vilja att diskutera har 
betydelse för om ett upplägg som baseras på en ambition att få till en diskussion faller 
väl ut. Diskussion med eleverna är något som uppsatsens respondenter framhåller som 
önskvärt. 

Lärarna utgör även en möjlighet för användarundervisningen genom att det är viktigt att 
förankra skolbibliotekariernas undervisande roll hos dessa. I uppsatsen visas att dessa 
har en naturlig tillgång till klassen, som skolbibliotekarierna inte har på samma sätt och 
de har möjlighet att bestämma i vilken utsträckning skolbibliotekarierna ska få tillgång 
till klassen. De har på så sätt en nyckelroll för användarundervisningens utveckling.    

I uppsatsen presenteras tre styrdokument, Lpf94, Skollagen, SFS 1985:1100, och 
Bibliotekslagen, SFS 1996:1596, som har betydelse för gymnasiet samt för 
skolbibliotek. Det konstateras i samband med detta att ingen av dem nämner 
skolbibliotekariernas undervisande roll. I Bibliotekslagen, där 
skolbiblioteksverksamheten regleras, fokuseras enbart skolbibliotekets uppgift att 
tillhandahålla medier och teknisk utrustning till eleverna (§9). Detta ses i uppsatsen som 
ett problem när det gäller användarundervisningens villkor i förhållande till lärarna. 
Vikten av att en undervisande roll för skolbibliotekarierna framhålls i styrdokumenten 
påpekas i uppsatsen. 
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Bilaga 1- E-post till respondenter 
 

Lund den xx oktober / december 2009 

 

Hej! 

Mitt namn är Therese Allén och jag studerar sista terminen på distansutbildningen i 
biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås. Just nu skriver 
jag en magisteruppsats kring användarundervisning på gymnasiet, där fokus ligger på 
hur denna genomförs och utformas. Inom ramen för uppsatsen ska jag genomföra 
intervjuer och genom detta mail vill jag höra om du skulle vara intresserad av att delta i 
en sådan. Inom några dagar kommer jag kontakta dig per telefon för att berätta lite mer 
om studien och höra om du vill delta samt när det i så fall passar dig att intervjun 
genomförs. Om du har några frågor redan nu är du välkomna att kontakta mig på 
nedanstående e-post eller telefonnummer. 

Din gymnasieskola såväl som du själv garanteras givetvis anonymitet i uppsatsen. 

Jag skulle bli väldigt tacksam om du vill delta! 

Med vänliga hälsningar 

Therese Allén 

E-post: xxx@xxx 

Telefon: xxx-xxxxxxx alt. xxxx-xxxxx
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Bilaga 2- Intervjuguide 
 

• Vilka elever riktar sig din undervisning mot? 
 

• När sker din undervisning? / När har du undervisning? 
 

• Var sker undervisningen?  
 

• Vad tycker du är viktigt att tänka på när du planerar din undervisning? 
 

• Vad tar du upp i din undervisning? På vilket sätt tar du upp det? Finns det något 
som påverkar innehållet och ditt sätt att presentera det? 
 

• Vilka undervisningstillfällen upplever du är mest olika varandra? På vilket sätt? 
Hur påverkar det vad du tar upp och sättet du tar upp det på? Kan du ge exempel 
på något sådant tillfälle som du varit med om? 

 

 


