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Abstract 

The aim of this study is to examine how teachers and school 

librarians view the concept of information literacy in relation 

to their students, and to find factors that affect their 

undertakings to make their students information literate. In 

order to accomplish this, qualitative interviews have been 

carried out with teachers and school librarians at four 

Swedish junior high schools. The theoretical framework of 

this study is the seven faces of information literacy 

developed by Christine Bruce. The empirical material has 

been analysed firstly by finding themes that are of 

importance for the work with information literacy, and 

secondly by placing the interviewees’ commentaries on 

information literacy in Bruce´s seven faces of information 

literacy. This in order to be able to compare the two groups 

and find what differences and similarities there are. 

 

The study implies that factors such as the views of 

information literacy, the way to perform teaching, the 

division of responsibilities, the collaboration situation and 

the views of the students have impact on how well the 

students are able to develop information literacy. The study 

also implies that teachers and school librarians theoretically 

have much the same views on these issues, but that practice 

shows that there are differences. The study also implies that 

there are changes that can be made to improve the situation, 

and among them are mutual planning for librarians and 

teachers, incorporating the teaching of information literacy 

with subject teaching, and more focus on the role of the 

school library. 
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1. INLEDNING 
 

1.1 Bakgrund 

Under vår utbildningstid har vi hela tiden ställts inför utmaningen att hitta information, 

på olika sätt, genom olika medier och med varierande resultat vid olika tillfällen. Vi har 

konstaterat att det inte är enkelt att sovra bland det digra material som finns. Att hitta 

relevant information, att kritiskt granska och avgöra vad som är lämpligt kräver, 

förutom en hel del arbete, rätt förutsättningar, kunskap, vägledning och uthållighet. Med 

vetskapen om vilket arbete som krävs för att nå tillfredsställande resultat frågade vi oss 

vilken hjälp ungdomar får i sitt arbete med informationssökning. I skolan ställs 

förväntningar på eleverna att vara självgående när det gäller att hitta lösningar på 

problem/frågor genom att själva hitta information. 

 

I en rapport från Myndigheten för Skolutveckling uppmärksammas också de höga krav 

som idag ställs på personer i arbetslivet och vad eleverna därför bör vara väl förberedda 

på när de väl kommer ut i sitt yrkesliv. Det uppmärksammas också att skolbiblioteken är 

en underutnyttjad resurs och att bibliotekariers och lärares professionella kompetenser 

tillsammans skulle kunna utveckla elevers informationskompetens. Ett fördjupat 

samarbete mellan lärare och bibliotekarier skulle också medföra ett behov av gemensam 

utveckling av didaktiska kompetenser. Detta kräver stöd, vilket rapporten också betonar. 

Att elever tillägnar sig dessa kompetenser under skol- och utbildningstiden anses ha stor 

betydelse för hur bra eleven lyckas med studier. Det framhävs också att det ställs nya 

krav såväl på den enskilda människan som på samhället och främst på skol- och 

utbildningsväsendet. I rapporten konstateras att den pedagogiska funktionen som 

skolbiblioteket har är betydelsefull för elevernas utveckling när det gäller läs- skriv- och 

språkutveckling (s.1f.) 

 

För att eleverna skall utveckla denna förmåga behövs vägledning, praktisk övning och 

en förmåga att kritiskt granska och förstå all information vi blir överösta av. Om 

eleverna förväntas kunna inhämta relevant information, vem har då ansvaret för att 

eleverna har den kunskap som behövs? 

Att förmedla information och vägleda till rätt källor hör till bibliotekarieyrket i sig. 

Vilket ansvar har skolbibliotekarierna och lärarna för att eleverna lär sig grunderna i 

informationssökning? Vare sig det är lärarens eller bibliotekariens ansvar så blir 

elevernas utveckling i informationssökning beroende av den enskilde 

lärarens/bibliotekariens grad av engagemang. Att alla elever får samma möjligheter till 

informationsundervisning och likvärdiga förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

själva söka information och att kritiskt kunna granska informationen de tillägnar sig, 

anser vi vara en demokratisk rättighet. I dagens samhälle är informationskompetens 

något eleverna förväntas ha när de ställs inför högre studier och senare yrkesliv. Därför 

blev vi intresserade av att försöka undersöka hur lärare respektive bibliotekarier ser på 

informationskompetens och vilken betydelse de tillskriver det när det gäller elevers 

utveckling och kunskap. 
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1.2 Problemformulering 

 

Mot denna bakgrund kan vi konstatera att grundskoleelever idag behöver utveckla 

informationskompetens för att uppfylla de mål som är inskrivna i läroplanen. Men det 

finns inga bestämmelser om vem som ansvarar för att eleverna ska bli 

informationskompetenta. Är det lärarna? Bibliotekarierna? De båda grupperna i 

samarbete? Rektor? Denna vaghet medför lätt att frågan faller mellan stolarna och 

eleverna blir utlämnade åt enskilda personers intresse för området. Detta utgör ett 

problem eftersom skollagen föreskriver att alla elever ska ha tillgång till likvärdig 

utbildning (Skollagen 1 kap. 2§), och det gör att vi tycker det är angeläget att närmare 

undersöka hur tankarna runt detta går hos lärare och skolbibliotekarier. 

 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är dels att få fram hur synen på elevers 

informationskompetens upplevs utifrån de olika yrkeskategorierna, dels uppmärksamma 

och lyfta fram faktorer som kan påverka högstadielärares och skolbibliotekariers 

engagemang och deras uppgifter i arbetet med att utveckla elevers 

informationskompetens. 

 

 Hur ser högstadielärare respektive skolbibliotekarier på informationskompetens? 

 

 Vilka faktorer anser högstadielärare och skolbibliotekarier påverkar elevernas 

möjligheter att utveckla informationskompetens? 

 

 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa våra intervjuer bland högstadielärarna till lärare som undervisar 

i svenska och SO-ämnen, därför att det i kursplanen för dessa ämnen talas om vad vi 

benämner informationskompetens, trots att just det ordet inte används (Grundskolan: 

Kursplaner och betygskriterier, 2008, s.70, 98). Av denna anledning tror vi att lärarna i 

dessa ämnen har reflekterat över informationskompetens mer än lärare i de ämnen där 

detta inte tas upp i kursplanen, och därmed tror vi att en intervju med de ämneslärarna 

blir mer meningsfull. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 

Det finns ganska mycket forskning om informationskompetens liksom om samarbete 

mellan lärare och bibliotekarier, så det har inte varit svårt att hitta material. Däremot 

bedrivs en stor del av forskningen i angloamerikanska länder, och gäller därför de 

förhållanden som råder där. Louise Limberg skriver i boken Skolbibliotekets 

pedagogiska roll – en forskningsöversikt att de angloamerikanska studierna ofta är 

relevanta i en svensk kontext, eftersom det finns stora likheter mellan nationella mål för 

skola och utbildning i Sverige, England och Nordamerika. Man har även en liknande 

syn på skolbibliotekets pedagogiska roll i de olika länderna (2002, sid. 21). Vi har hittat 

några amerikanska studier, som känns relevanta för oss, och dessa presenterar vi här 

nedan. Men vi lägger stor vikt vid de svenska studier som har gjorts, eftersom vi trots 

allt studerar svenska förhållanden. Vi har studerat Louise Limbergs forskning om bland 

annat skolbibliotekets pedagogiska roll och skolelevers informationssökning. Andra 

svenska forskare som har visat sig användbara för våra syften är Lena Folkesson, Ola 

Pilerot, Roger Säljö med flera. Ett flertal magisteruppsatser som berör vårt ämne har 

skrivits vid Högskolan i Borås, såväl som vid andra högskolor/universitet, och även 

dessa har varit värdefulla i vårt studium av ämnet. Vi har koncentrerat oss på forskning 

från 2000-talet, men det finns några "standardverk" som skrivits tidigare och som vi 

även har använt oss av. 

 

 

 

2.1 Litteratur om informationskompetens 

 

Limberg, Hultgren och Jarneving beskriver i Informationssökning och lärande: en 

forskningsöversikt hur undervisning i informationssökning har sin historiska bakgrund i 

bok- och bibliotekskunskap, något som skolbibliotekarier och högskolebibliotekarier 

traditionellt har undervisat elever och studenter i. På 1980-talet byttes termen 

bibliotekskunskap ut mot informationsfärdigheter och under 1990-talet övergick man 

mer och mer till att använda begreppet informationskompetens. Förändringarna av 

begrepp speglar utvecklingen inom (användar)undervisningen. Informationskompetens 

är ett mycket vidare begrepp, och innefattar mycket mer än att lära sig hitta i 

biblioteket; nämligen alla faser i ett undersökande arbetssätt. Fokus har flyttats till hur 

elever förstår sökning och bearbetning av information, och till att utveckla deras 

förmåga till kritiskt tänkande (Limberg et al. 2002, s. 96ff). 

 

 

Enligt de studier som ingår i Informationssökning och lärande: en forskningsöversikt så 

möter undervisning i informationssökning flera problem. Det är de rent 

samarbetsmässiga, som vi har tagit upp under rubriken ”Litteratur om samarbete”, men 

även andra såsom lärares bristande kunskaper på området, bristande kopplingar till 

ämnesundervisningen och bristande fokus på de färdigheter som bör bli föremål för 

undervisning. Frågan om huruvida undervisning i informationssökning bör integreras i 
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eller separeras från ämnesundervisningen kan också vara problematisk, liksom frågan 

om hur mycket frihet respektive handledning eleverna ska ges (Ibid. s. 94f).  

 

Limberg et al. tar även upp lärares och bibliotekariers syn på informationssökning. Det 

visar sig att lärare ofta har en otydlig bild av vad informationssökning är, och att många 

lärare inte såg några behov av att undervisa specifikt om informationsfärdigheter. 

Samtidigt som de värderade informationsfärdigheter högt så hade de inga uttalade idéer 

om hur de skulle undervisa om detta (Ibid. s. 119f).  

 
Andra biblioteks- och informationsvetenskapliga studier som redovisar lärares syn på 

bibliotek och bibliotekarier menar att lärare har en alltför snäv syn och underskattar den 

potential för undervisningen som ligger i vilken roll bibliotek och bibliotekarier skulle kunna 

spela för att utveckla elevers kritiska tänkande eller för att undervisa elever mera 

kontinuerligt och systematiskt i informationssökningens olika dimensioner (Ibid. s. 122).  

 

Det kan även vara så att lärare underskattar svårighetsgraden i de uppgifter de ger 

eleverna när de ska arbeta självständigt i sin informationssökning och –bearbetning. 

Bibliotekariers syn på informationssökning tyder i sin tur på en alltför stark fokusering 

på teknik och procedurer, enligt de studier som ingår i forskningsöversikten (Ibid. s. 

124). 

 

 

Det finns olika sätt att se på undervisning i informationssökning, ett är att man ska ha 

separat undervisning i ämnet, och ett annat att det bästa är att undervisningen i 

informationssökning sker integrerat i ämnesundervisningen. Enligt Louise Limberg är 

det ämnesintegrerade synsättet vanligast bland forskare, och forskningsresultat har 

pekat på att det ger bäst resultat i informationsfärdigheter. Det finns dock ett dilemma, 

och det är att man vill öka synligheten för informationssökning så att dess olika 

dimensioner uppmärksammas, samtidigt som man vill integrera dem med annat 

ämnesinnehåll, vilket ju leder till att de blir mindre urskiljbara (Ibid. s.131). 

 

 

På uppdrag av Kungliga biblioteket BIBSAM (Kungliga bibliotekets avdelning för 

nationell samordning och utveckling) har Birgitta Hansson och Olle Rimsten 

undersökt om 1 kap. 9§ i Högskolelagen om Informationskompetens uppfylls vid 

svenska universitet och högskolor. Resultatet av undersökningen redovisas i rapporten 

Someone else's job: måluppfyllelse av 1 kap. 9§ högskolelagen avseende studenters 

informationskompetens. Studien rör förhållandena på högskolor och universitet, men vi 

tror att attityder och förhållande mellan lärare och bibliotekarier inte skiljer sig så 

mycket från grundskole- och gymnasienivå, och därför anser vi att studien är relevant 

för våra syften. I studien framgår att en stor del av ansvaret för studenternas 

informationskompetens vilar på biblioteken, men författarna anser att man behöver 

engagera andra grupper inom högskolan, och då främst lärarna (2005, s.18). Hansson 

och Rimsten anser även att "en samverkan mellan lärare och bibliotekarier är en 

förutsättning för en lyckad implementering av föreskrifterna om 

informationskompetens" (Ibid., s.22), och att man bör söka att finna former för 

examination och dokumentation av studenternas informationskompetens (Ibid., s.22). 
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Detta eftersom det som inte examineras inte tillräknas så stor betydelse av eleverna, och 

därmed lägger de inte så mycket kraft på att lära sig det. 

 

 

Anna Lundh och Jenny Hedman har i boken Informationskompetenser urskiljt två 

olika områden där just informationskompetens utvecklats och blivit ett begrepp. Det ena 

området återfinns bland yrkesverksamma bibliotekarier där informationskompetens är 

en del av den pedagogiska rollen, det andra området återfinns inom forskningen om 

informationssökning och lärande, där informationskompetens studeras (2009, s. 269). 

 

 

Tanja Donner har i sin magisteruppsats Det lär de sig på bibliotekskursen: En 

fenomenografisk undersökning av lärares uppfattningar av informationskompetens, 

skriven vid Uppsala universitet, undersökt vilka uppfattningar lärarna vid Ålands 

yrkeshögskola har om informationskompetens hos de studerande. Hon ställer frågor 

som ”Vem har ansvar för att eleverna blir informationskompetenta?” och ”När ska de 

studerande erbjudas biblioteksundervisning?”. Resultatet av hennes studie visar att 

uppfattningarna skiljer sig åt. Några lärare ansåg att ansvaret ligger på bibliotekarien, 

några att lärare och bibliotekarie tillsammans har ansvar, och en del hade ingen bestämd 

uppfattning om frågan. Studien visar också att det hos lärarna finns en bristande 

kunskap om informationskompetens, undervisning i informationssökning och 

bibliotekets möjligheter. Många ansåg dock att bibliotekets roll i undervisningen är 

växande, mycket på grund av ett nytt undervisningssystem där eleverna själva skapar 

sin egen kunskap och lärarna fungerar mer som handledare än som kunskapsförmedlare 

(2002, s.53f). 

 

 

Jenny Hedman och Ola Pilerot ställer i texten Är informationskompetens överförbar? 

frågan om informationskompetens är överförbar, dvs. om informationskompetens som 

är utvecklad i ett sammanhang också är gångbar i ett annat. Detta mot bakgrund av att 

informationskompetens ofta talas om som en förutsättning för livslångt lärande (2009, 

s.7). De visar på tre olika samexisterande perspektiv på informationskompetens – ett 

behavioristiskt, ett fenomenografiskt och ett sociokulturellt orienterat perspektiv. 

Utifrån tre texter som får stå som representanter för de tre perspektiven visar Hedman 

och Pilerot hur de tre perspektiven förhåller sig till informationskompetensens 

överförbarhet. Hedman och Pilerot är kritiska mot det behavioristiskt oproblematiska 

synsättet på överföringsproblematiken. Enligt dem ser behavioristerna på 

informationskompetens som något mätbart och är koncentrerade på färdigheter som 

man ska lära sig. Har man väl lärt sig dessa så kan man använda dessa i alla 

sammanhang och är, helt enkelt, informationskompetent. Man tar mycket lite hänsyn till 

kontexten (Ibid. s.33). Från det fenomenografiska perspektivet däremot ser man 

informationssökning och -användning som aktiviteter nära förknippade med det 

sammanhang och den kontext i vilka de äger rum. I och med denna syn problematiseras 

även frågan om överförbarhet till en annan kontext. Slutligen, i det sociokulturella 

perspektivet betonas ännu mer informationskompetens som något situerat, som kanske 

inte alls går att överföra till en annan kontext. Företrädare för det sociokulturella och det 

fenomenografiska perspektivet poängterar att undervisning för informationskompetens 



 6 

bör främja ett varierat synsätt på informationskompetens för att stimulera eleverna att 

själva välja det angreppssätt som passar för situationen. Genom att stimulera eleverna 

att tänka själva på detta sätt, skulle de få lättare att bli informationskompetenta i andra 

kontexter än just i skolkontexten, till exempel när de kommer ut i arbetslivet (Ibid. 

s.38f). 

 

 

I en magisteruppsats från 2010 (Informationskompetens i pedagogiska praktiker: 

Gymnasielärares syn på elevernas informationssökning vid projektarbete) undersöker 

Johanna Thors gymnasielärares syn på elevernas informationssökning vid det 

projektarbete som genomförs under gymnasieskolans tredje år. Hon använder sig av ett 

sociokulturellt perspektiv med en fenomenografisk ansats, och har genomfört sin studie 

med hjälp av intervjuer. Thors har intervjuat sex lärare från de samhällsvetenskapliga, 

naturvetenskapliga och tekniska programmen, och analyserat resultatet utifrån teorin att 

det finns olika pedagogiska praktiker inom de olika programmen. Hon har även använt 

sig av Bruces relationella modell av informationskompetens (se avsnitt 4.1 Litteratur 

om informationskompetens). Alla informanter var överens om att elevernas färdigheter i 

informationssökning utvecklas genom praktisk övning, och detta benämner Thors som 

en praktisk, teknisk aspekt i begreppet informationskompetens (2010, s. 40). Utöver 

detta fanns det skillnader i informanternas uppfattningar, och Thors delar in dem i tre 

kategorier (A, B och C). I kategori A återfinns informanter från den 

samhällsvetenskapliga praktiken, och här ser man informationskompetens som att ha 

kontroll över information och som att bygga kunskap (Thors använder här fem av 

Bruces aspekter på informationskompetens). I kategori B återfinns den 

naturvetenskapliga praktiken, och här ser man informationskompetens som att kunna 

lokalisera och använda källorna, och att förstå informationssökning som en process. 

Kategori C utgörs av den tekniska praktiken och här ser man informationskompetens 

som att kunna lokalisera och använda källorna samt som att vidga kunskap (Ibid. 

s.41f). Thors visar även att kategori A lägger stor vikt vid biblioteket och bibliotekarien 

som en hjälp i ett samhälle med informationsöverflöd. Inom kategori B tycker man 

också att biblioteket är viktigt, men eleverna får inte utrymme att aktivt träna 

informationssökning. I kategori C får biblioteket och bibliotekarien stå tillbaka till 

förmån för det egna tänkandet, och informationssökning ses inte som lika viktigt som 

att finna egna lösningar på problem (Ibid. s. 44f). Thors anser att synen på 

informationskompetens är olika i de tre praktikerna därför att kunskapssynen är olika; 

den samhällsvetenskapliga kontexten ser främst till den kontextuella aspekten, den 

naturvetenskapliga ser till den konstruktiva och den tekniska ser till en mer funktionell 

kunskap (Ibid. s.57). 

 

 

2.1.1 Sammanfattning 

 

I studerandet av forskning om informationskompetens har vi läst om hur begreppet har 

utvecklats och hur bok- och bibliotekskunskapen som det undervisades i på biblioteken 

har kommit att bli undervisning i informationssökning eller informationskompetens, 
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som är ett mer komplext begrepp och omfattar mycket mer än den ursprungliga bok- 

och bibliotekskunskapen. Det kan vara lite svårt att hålla isär begreppen 

informationskompetens och informationssökning, ibland används de nästan synonymt, 

och som studierna ovan visar så lägger olika personer in olika betydelser i just 

begreppet informationskompetens. Hedman och Pilerot visar på tre olika perspektiv på 

informationskompetens – det behavioristiska, det fenomenografiska och det 

sociokulturella. Johanna Thors visar att lärare i olika ämnen lägger in delvis olika 

betydelser, och ett antagande man kan göra av detta är att skillnaden i uppfattning borde 

variera ännu mer mellan yrkesgrupper, till exempel lärare och bibliotekarier, men vi har 

inte hittat någon forskning som belyser detta. 

 

 

Hedman och Lund säger att det är främst inom två områden (yrkesverksamma 

bibliotekarier och inom BoI-forskningen) som informationskompetensbegreppet är 

utbrett och använt, och här finns en klyfta till lärarna, som ibland har bristande kunskap 

om informationskompetens och inte ser något behov av särskild undervisning inom 

området (se Limberg et al. och Donner ovan). Även när man ser behovet av 

undervisning, råder osäkerhet om hur man bäst lär ut informationssökning, men en 

utbredd uppfattning är att bäst resultat uppnås när man integrerar denna undervisning 

med ämnesundervisningen. Detta kräver alltså ett samarbete mellan ämnesexperterna 

(lärarna) och informationssökningsexperterna (bibliotekarierna), men om fokus ligger 

på olika saker i undervisningen, kan ett samarbete bli problematiskt. 

 

 

Trots att informationskompetens eller färdigheter i informationssökning och -

användning nämns i lagtexter (till exempel högskolelagen) och kursplaner, finns inte 

fastställt vems ansvar det är att eleverna lär sig detta, och det för med sig en osäkerhet 

som eleverna i första hand blir lidande av. 

 

 

 

2.2 Litteratur om samarbete 

Patricia Montiel-Overall är verksam vid the School of Information Resources and 

Library Science vid University of Arizona. Montiel-Overall utgår i sin forskning ifrån 

amerikanska förhållanden, och hon skriver i artikeln A Theoretical Understanding of 

Teacher and Librarian Collaboration (TLC) (2005) att man inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen ser samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier som 

grundläggande när det gäller att förbereda eleverna för ett komplext samhälle där man 

måste hantera och förstå mycket information. Inom undervisningsvärlden betonas också 

samarbete som ett sätt att förbättra undervisning och lärande. Men här ”glöms” 

skolbibliotekarien bort, och istället talar man om samarbete mellan lärare, rektorer, 

specialpedagoger och föräldrar. (2005, s. 25). Montiel-Overall skriver att lärare och 

bibliotekarie har samma mål – elevernas lärande – trots att de har olika filosofier om hur 

eleverna lär sig. Genom att fokusera på detta gemensamma mål kan de samarbeta trots 

de skillnader som finns mellan yrkesgrupperna (2005, s. 27f). I samma studie visar 
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Montiel-Overall att relationer är en viktig faktor för framgångsrika eller mindre 

framgångsrika samarbeten (Ibid. s. 39). Att parterna har förtroende för varandra är 

viktigt. De som samarbetar måste vara beredda att dela sina expertisområden. 

 

 

I rapporten Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek 

(Alexandersson & Limberg, 2004), bidrar Lena Folkesson med kapitlet "Samspel 

mellan lärare och bibliotekspersonal", och enligt henne består detta samspel av tre 

dimensioner: 

 

Yrkesdimensionen 

Maktdimensionen och 

Legitimitetsdimensionen. 

 

Hon beskriver hur mötet mellan lärare och bibliotekspersonal är ett möte mellan olika 

yrkeskulturer - ett möte som kan innebära att de olika parterna inte förstår varandra fullt 

ut, och att detta kan leda till missförstånd. Folkesson benämner detta yrkesdimensionen 

och den innebär också att man betonar likheterna inom gruppen, och olikheterna mellan 

grupperna. Ofta ser man positivt på det som är typiskt för den egna gruppen, och 

negativt på det som är typiskt för den andra. Maktdimensionen kommer till uttryck i att 

det är lärare och skolledare som definierar den biblioteksansvariges roll. Detta innebär 

oftast inte några motsättningar när det gäller själva biblioteksarbetet, men däremot när 

det gäller bibliotekariers uppdrag i den pedagogiska verksamheten. Maktförhållandet är 

dynamiskt och beror på vems kompetensområde man för tillfället befinner sig inom. 

Folkesson betonar att makt inte primärt är destruktiv, utan kan betraktas som "en neutral 

kapacitet att verka, påverka och förändra" (2004, s. 80). Legitimitetsdimensionen 

handlar om att bibliotekarien i ett skolbibliotek måste erövra en reell legitimitet genom 

att synliggöra sin kompetens i samspelet med lärarna. Där detta fungerar kan man 

utveckla samarbetet, men målet ska inte bara vara att de båda grupperna hjälper och 

underlättar för varandra, utan det måste finnas en koppling till elevernas lärande och det 

anser Folkesson saknas i just den här studien (Ibid., s. 78ff). 

 

 

I en pilotstudie utförd i Texas 2007/2008 (Building Relationships in the School Social 

Network: Science Teachers and School Library Media Specialists Report Key 

Dimensions), har Barbara A. Schultz-Jones och Cynthia E. Ledbetter undersökt 

naturvetenskapslärares attityder mot skolbibliotekarier och även skolbibliotekariernas 

sociala nätverk. De har kommit fram till att lärarna har dålig kunskap om vad som krävs 

för att bli skolbibliotekarie (i USA krävs att man har en magisterexamen, minst två års 

erfarenhet av undervisning, genomgår skolbibliotekskurser och klarar en statlig examen 

för att få ett skolbibliotekariecertifikat), och att den hjälp de förväntar sig av 

skolbibliotekarien i första hand är hjälp med att få fram material. Det största hindret för 

ett samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie är enligt lärarna brist på tid, både från 

deras sida och från skolbibliotekariens, men även det att de inte vet vad 

skolbibliotekarien kan hjälpa dem med (2008 s.28f). Studiens resultat pekar även på att 

det finns två områden som spelar stor roll när man bygger upp ett samarbete, nämligen 

trovärdighet och synlighet. För att som skolbibliotekarie vara trovärdig krävs för det 
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första att man har en utbildning att stå på, och för det andra att lärarna är medvetna om 

vad en bibliotekarieutbildning innebär och vilka kvalifikationer man som bibliotekarie 

har. Denna grund för trovärdighet måste byggas på med att skolbibliotekarien visar sig 

pålitlig och motsvarar de förväntningar som finns på denna (jmf Folkessons 

legitimitetsdimension). Synlighet innebär att man visar sig tillgänglig och villig att 

samarbeta med andra; här har det sociala nätverket en viktig del, och ett första steg kan 

vara informella kontakter med skolans lärare (Ibid. s.36ff). 

 

 

Malin Molinder och Lena Rodman utgår i sin magisteruppsats Lärare och 

skolbibliotekarie – ett udda par som bör dra jämnt: En studie i samarbete på en 

högstadieskola (2006) från Lena Folkessons tre dimensioner av samspel/samarbete. 

Författarna vill tydliggöra hinder och möjligheter för samarbete, samt de faktorer som 

påverkar samarbetet. Studien är utförd på en högstadieskola. Resultaten visar att 

skillnader i yrke och kompetens uppfattas positivt av informanterna, men att en viss 

pedagogisk utbildning för skolbibliotekarien skulle vara värdefull. När det kommer till 

maktdimensionen framkom det att lärarna och skolbibliotekarien hade makten över sina 

respektive områden, och att det inte sågs som något problem, möjligtvis därför att lärare 

och skolbibliotekarie arbetar ganska separat och därmed minskar risken för 

maktkamper. Skolbibliotekarien arbetar för att visa sig och erövra legitimitet, men en 

ointresserad skolledning försvårar detta arbete. Faktorer som resurser, tidsbrist och 

eventuellt skolbibliotekets placering och personal påverkar också samarbetet (s.57ff). 

 

 

I Informationssökning och lärande: en forskningsöversikt, visar även Limberg, 

Hultgren och Jarneving på de hinder som förekommer för nära samarbete mellan 

lärare och bibliotekarie. Dessa kan vara konkreta problem som bristande resurser, t.ex. 

tid, eller strukturella hinder såsom schemaläggning. Skilda synsätt på kunskap och 

lärande, liksom skilda fokus på vad som är viktigt i undervisningen utgör också ett 

hinder; bibliotekarierna tenderar att fokusera på själva informationssökningsprocessen 

och inte vara så intresserade av vad eleverna i slutändan lär sig av informationen de 

använder, medan lärarna fokuserar på innehållet och ofta bortser från 

informationssökningsprocessens komplexitet (2002, s.132f). 

 

 

 

2.2.1 Sammanfattning 

 

De studier vi har tagit del av som handlar om samarbete mellan lärare och 

skolbibliotekarier visar på att det kan vara svårt att få till ett väl fungerande samarbete 

som innebär mer än att bibliotekarien bara tillhandahåller lärare och elever med material 

för undervisningen. 

 

Den bild vi har fått genom den litteratur vi har läst om ämnet är att många bibliotekarier 

är intresserade av att samarbeta med lärarna, och tycker det är viktigt, särskilt när det 

gäller att undervisa om informationssökning där bibliotekarierna ser sig som mer 

kunniga än lärarna. Bland lärarna finns flera uppfattningar, en del tycker att 
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skolbibliotekarien har mycket bra att bidra med, medan till exempel några i Schultz-

Jones och Ledbetters studie faktiskt inte vet vad bibliotekarien kan hjälpa dem med, och 

därmed sätter de inte så stort värde på bibliotekarien. 

 

Lärare och skolbibliotekarier är två olika yrkesgrupper på samma arbetsplats, och flera 

av studierna framhäver att det är viktigt att bibliotekarien visar upp sig och sina 

kunskaper för lärarna, för att ett meningsfullt samarbete ska komma till stånd. 

Bibliotekarierna måste erövra en legitimitet i sitt förhållande till lärarna. 

Många studier visar att rent konkreta saker som brist på tid, bibliotekets placering, 

schemaläggning osv. påverkar hur samarbetssituationen ser ut. Men även sådant som 

olika synsätt på vad som är viktigt i undervisningen, och hur man lär ut till exempel 

informationssökning. 
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3. STYRDOKUMENT 
 

Vi tar här upp några av de styrdokument, lagar och annat som påverkar arbetet inom 

skola och skolbibliotek. I huvudsak koncentrerar vi oss på vad dessa dokument säger 

om informationskompetens (även om inte just det ordet används) och näraliggande 

områden. Vi börjar med de övergripande lagtexterna och fortsätter med de mer konkreta 

styrdokumenten för skolan, som lärarna arbetar efter, samt slutligen lokala 

biblioteksplaner som styr skolbiblioteksverksamheten i kommunerna. 

 

 

3.1 Skollag 

I den nuvarande skollagen hänvisas till bibliotekslagen (se nedan) när det gäller 

skolbibliotek. Detta är ändrat i den nya skollagen som träder i kraft 2011-07-01.  

I den nya skollagen 36§ står att ”Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan,  

sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.” 

(Skollag (2010:800)) 

 

 

3.2 Bibliotekslag 

I Bibliotekslagen 5 § står följande: ”Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det 

finnas lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för 

läsning och litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen.” 

(Bibliotekslag (1996:1596)) Denna paragraf tas bort 2011-07-01, när den nya skollagen 

träder i kraft. 

 

 

3.3 Unescos skolbiblioteksmanifest 1999 

Unescos skolbiblioteksmanifest är, liksom dess folkbiblioteksmanifest, utformat som en 

deklaration, och är inte något tvingande, utan ska ses som en rekommendation av 

medlemsländerna. I skolbiblioteksmanifestet står det om att biblioteket ska vara en plats 

för alla, som stimulerar till läsning och erbjuder tjänster i form av informationssökning. 

Det ska även erbjuda alternativ för dem som inte kan ta del av de gängse tjänsterna. 

Likaså ska det ge eleverna träning i att värdera och använda information. Något som 

även nämns i skolbiblioteksmanifestet är att elevernas förmåga att läsa, skriva, lösa 

problem och utnyttja informationsteknik förbättras när bibliotekarier och lärare 

samarbetar. (Unescos skolbiblioteksmanifest 1999) 
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3.4 Läroplanen (Lpo-94) 

Skolan arbetar efter mål- och riktlinjer från läroplanen (Lpo94) där skolans uppdrag och 

värdegrund definieras. Under rubriken ”Skolans uppdrag” nämns elevens nödvändiga 

färdigheter och förmågor de behöver inför det vuxen- och arbetsliv de ställs inför, 

nämligen att kunna orientera sig både i ett överflöd av information och i en komplicerad 

verklighet. På grund av samhällets snabba förändringar krävs förmåga att kunna granska 

olika fakta, olika förhållanden och även kunna utröna konsekvenserna av olika 

valmöjligheter (Lpo94, s. 5). 

I läroplanen finns också riktlinjer för hur eleverna skall utveckla kontakter med 

arbetslivet och närsamhället kring skolan, allt för att hjälpa eleverna att få kunskap om 

hur samhället fungerar och ett bra underlag för att kunna välja rätt utbildning för sitt 

framtida yrkesliv.  

 
Alla som arbetar i skolan skall 

 

 verka för att utveckla kontakter med kultur- och arbetsliv, föreningsliv samt andra 

verksamheter utanför skolan som kan berika den som en lärande miljö och 

 bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar 

sig på kön eller social eller kulturell bakgrund. 

 

 

 

Läraren skall 

 

 bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning och 

 medverka till att utveckla kontakter med mottagande skolor samt med organisationer, 

företag och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det 

omgivande samhället. (Lpo94, s. 15) 

 

 

Enligt läroplanen har skolans rektor ett övergripande ansvar att mål- och riktlinjer följs. 

Rektorn ansvarar för att skolan har en lokal arbetsplan att och verksamheten är inriktad 

på att uppnå nationella mål. 

 
Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt 

ansvar för att 

 

 skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 

 skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av 

god kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. 

bibliotek, datorer och andra hjälpmedel,…..” (Lpo94, s. 16f) 
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3.5 Kursplaner 

 

Genom läroplanen anger regering och riksdag de grundläggande värden som skall 

prägla skolans verksamhet och de mål och riktlinjer som skall gälla för den. Vid sidan 

av dessa föreskrifter för skolans verksamhet finns kursplaner. Dessa är bindande 

föreskrifter som uttrycker de krav staten ställer på utbildningen i olika ämnen. 

(Skolverket 2008, s. 5) 

 

I kursplanerna för de olika skolämnena inbegrips inte arbetssätt eller metoder för 

undervisningen, utan det är något som skolledning och lärare får utforma och planera på 

ett sätt som de anser bäst, med utgångspunkt i elevernas behov och förutsättningar. 

 

I kursplanen för SO-ämena står att lärarna ska sträva efter att eleverna: ”utvecklar sin 

förmåga att använda olika informationskällor och ett kritiskt förhållningssätt till dessa” 

(Ibid, s. 68) När det gäller information och hanteringen av densamma säger kursplanen 

bland annat så här: 

 
Genom att orientera sig i olika informationsmiljöer och använda olika 

informationskällor får eleverna insyn i de möjligheter och problem som IT-

samhället medför. Att söka, granska, välja, strukturera, kritiskt värdera, integrera 

och redovisa information på skilda sätt […] är centralt i de samhällsorienterande 

ämnena. (Ibid, s. 70). 

 

I slutet av det nionde skolåret ska eleverna ”kunna ur ett samhällsperspektiv söka 

information från olika källor, bearbeta, granska och värdera uppgifterna samt i olika 

uttrycksformer redovisa resultat och slutsatser” (Ibid, s. 71) 

 

I kursplanen för svenska står det att lärarna ska sträva efter att eleverna: 

”utvecklar förmåga att utnyttja olika möjligheter för att hämta information, tillägnar sig 

kunskap om mediers språk och funktion samt utvecklar sin förmåga att tolka, kritiskt 

granska och värdera olika källor och budskap” (Ibid, s.98). 

 

 

3.6 Biblioteksplaner 

Vi har studerat biblioteksplanerna för de kommuner där vi har genomfört våra 

intervjuer. Det finns en övergripande grundplan i informationskompetens som ska gälla 

för alla skolor i länet, och är alltså något som dessa biblioteksplaner förhåller sig till. 

Detta framgår olika tydligt i de olika planerna. I den övergripande grundplanen anges 

mål för vad eleverna ska ha uppnått i slutet av förskolan, det femte skolåret och det 

nionde skolåret. 

 

Kommun 1 

Man talar om att skolbibliotekens status ska vara hög, att skolledarnas ansvar för 

skolbiblioteksutvecklingen ska vara tydlig, samt att samtliga skolbibliotek ska vara 
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bemannade med fackutbildad personal. Trots detta sistnämnda talar man sedan om de 

lärarbibliotekarier som bemannar skolbiblioteken. Enligt biblioteksplanen ska 

skolbiblioteken vara pedagogiska redskap för undervisningen och för elevernas lärande. 

En annan viktig roll är att främja barns och ungdomars språkutveckling och lust att läsa. 

Undervisning i informationssökning nämns inte som något som ingår i 

grundskolebibliotekens roll, utan det är något som man får hjälp med från 

stadsbiblioteket. 
 

Kommun 2 

I skolbiblioteksplanen för denna kommun är målet att skolbiblioteken ska vara ett 

pedagogiskt centrum för läslust och informationssökning, och några av visionerna är att 

alla skolor ska ha tillgång till bibliotek eller bokbuss med utbildad bibliotekarie och att 

man ska ha gemensamma studiedagar för lärare och bibliotekarier. Här nämns även att 

eleverna ska ha kunskap om olika sökstrategier, kunna söka i bibliotekets databaser och 

kritiskt granska och jämföra sina källor. (Detta vid slutet av det nionde skolåret). 

Strategier för att uppnå detta är genomgång av informationssökningsprocessen, 

länkkataloger och sökmotorer, samt övningar i källkritik. Vem som ska genomföra 

undervisningen är inte specificerat. 
 

Kommun 3 

I denna kommun finns en handlingsplan i bibliotekskunskap för kommunens skolor. 

Denna är en omarbetad version efter grundplanen i informationskompetens som ska 

gälla i alla länets skolor. I denna handlingsplan är även angett vem som är ansvarig för 

att de olika momenten ska genomföras; antingen lärare eller bibliotekarier eller båda. 

Detta saknas helt i de två föregående planerna. Enligt handlingsplanen ska eleverna 

utbildas i informationssökning, internet och källkritik, samt vara föremål för 

läsfrämjande aktiviteter. 

 

 

 

 

3.7 Sammanfattande kommentarer 

Som vi ser i läsningen av dessa dokument, så ska skolelever enligt lagen ha tillgång till 

skolbibliotek, men det är inte närmare specificerat hur detta ska vara utformat eller 

bemannat. I vår studie fokuserar vi på skolbibliotek med utbildad bibliotekarie. Unescos 

skolbiblioteksmanifest är mer utförligt angående skolbibliotekets roll, men är enbart en 

rekommendation, inte någon lag. Vi finner det viktigt att man i skolbiblioteksmanifestet 

nämner samarbete mellan lärare och bibliotekarier som något som gynnar elevernas 

inlärning. 

 

Läroplanen och kursplanerna talar om att eleverna ska lära sig att hitta information och 

granska densamma, att skolan ska arbeta för att minska skillnader som beror av kön 

eller social eller kulturell bakgrund. Den som är ansvarig för att skolan lever upp till 

läroplanen är rektorn, och denne är även ansvarig för att skolbiblioteket förses med den 

utrustning som krävs. Mycket i kursplanerna för svenska och so-ämnen talar om det 
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som vi benämner informationskompetens, och som eleverna alltså ska uppnå, men 

reglerar inte hur dessa mål ska nås. Det är inte ett huvudmål att eleverna ska bli 

informationskompetenta, men vi kan kalla det ett delmål för att uppnå ämnesmålen, och 

är alltså något som lärarna ska arbeta med. 

 

I läsningen av biblioteksplanerna ser vi att de är utformade på lite olika sätt, och att de 

lägger vikt på olika saker, till exempel nämns ingenting om informationssökning i 

biblioteksplanen från kommun 1. De skiljer sig även åt i att kommun 3 preciserar vem 

som har ansvar för olika uppgifter, något som de andra inte gör. De tre 

biblioteksplanerna skiljer sig ganska mycket åt, trots att de utgår från samma dokument. 

Så pass olika utgångspunkter för skolbiblioteken som dessa biblioteksplaner utgör, torde 

vara av betydelse för vad eleverna får för undervisning. 
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4. TEORI 
 

4.1 Informationskompetens 

Informationskompetens beskrivs ofta som förmågan att söka, kritiskt värdera och 

använda information för att lösa problem i olika sammanhang. Det finns många olika 

beskrivningar av informationskompetens, alltifrån listor med färdigheter som en 

informationskompetent person ska behärska, till mer problematiserande artiklar i ämnet. 

Begreppet informationskompetens (information literacy) har sitt ursprung i 

informationssamhällets framväxt. Sedan Amercian Library Associations (ALA) Final 

Report (1989) har begreppet fått genomslag hos informations- och 

utbildningsspecialister, men tankegångarna om ett behov att lära sig att lära i en tid av 

teknologisk förändring uppstod redan på 1960-talet (Bruce 1997, s. 4). Den engelska 

termen literacy har ingen direkt motsvarighet på svenska, utan brukar översättas med 

läs-och skrivförmåga. 

 

I UNESCO:s Literacy Assessment and Monitoring Programme (LAMP) definieras läs- 

och skrivförmåga som 

 
the ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, 

using printed and written materials associated with varying contexts. Literacy 

involves a continuum of learning enabling an individual to achieve his or her 

goals, develop his or her knowledge or potentials, and to participate fully in the 

community and wider society. (UNESCO, 2005) 

 

LAMP:s definition utgår inte bara från att läs- och skrivförmåga ger makt att förändra 

människor, utan också makt och förmåga att som medborgare kunna påverka och 

förändra sin omgivning och samhället i sig. Som författarna menar måste läs- och 

skrivförmåga ses som ett bredare perspektiv som även inkluderar ett kritiskt tänkande. 

 

Enligt Christine Bruce är intresset för informationskompetens ett resultat av dess nära 

förbindelse med idén om livslångt lärande (1997, s. 2). Som exempel på hur man ser 

detta samband kan nämnas ett internationellt symposium som hölls i Alexandria 2005, 

och som handlade om just informationskompetens och livslångt lärande. Där slås fast att 

informationskompetens utgör själva kärnan i det livslånga lärandet, och att det ger 

människor i alla livets skeden möjlighet att finna och använda information för att uppnå 

sina personliga, sociala, yrkesrelaterade och utbildningsrelaterade mål. Samma 

symposium nämner även informationskompetens som en grundläggande mänsklig 

rättighet (High-Level Colloquium on Information Literacy and Lifelong Learning, 2005, 

s. 3). 

 

 

Hedman och Lundh beskriver informationskompetens i plural - precis som titeln på 

boken - Informationskompetenser – eftersom de inte väljer att se den kunskapen som en 

enskild kunskap utan en kompetens som tillägnas och används i olika sociala kontexter 

och som därmed även anpassas efter olika situationer. Att se på informationskompetens 
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ur ett sociokulturellt perspektiv innebär att kunskapen utvecklas i sociala situationer och 

ses då som ett mål, inte bara som en enskild del i informationssökning (2009, s. 270). 

Informationskompetens är något som alla kan behöva i olika situationer och därmed 

även i skolan. Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande blir det intressant att 

undersöka synsättet på informationskompetens i skolans värld. Dels kan det ses som en 

enskild kunskap dels som ett vidare, ämnesöverskridande begrepp. 

 

Begreppet informationskompetens innebär en mängd olika tolkningsmöjligheter 

beroende på ur vilket perspektiv det studeras eller används. Hedman och Lundh vill i sin 

antologi betona vikten av att hålla begreppet öppet eftersom kompetensen oftast 

anpassas efter hur den ska användas och i vilken miljö och omgivning den får sin 

mening (Ibid. s. 283). 

 

Louise Limberg, Olof Sundin och Sanna Talja bidrar i kapitlet Teoretiska perspektiv på 

informationskompetens i Hedman och Lundhs antologi. De menar att 

informationskompetens kan tilldelas olika betydelser beroende på vilken ’teoretisk lins’ 

som används vid studier av informationskompetens. Författarna använder sig av tre 

olika perspektiv för att belysa begreppet informationskompetens, fenomenografi, 

diskursanalys och ett sociokulturellt perspektiv. Tillsammans samlar de tre perspektiven 

begreppet informationskompetens kring just lärande, kunskap och undervisning. 

Betydelsefullt i sammanhanget är även biblioteks- och informationsvetenskapens 

intresse för samspelet mellan informationssökning och lärande (Ibid. s. 36). 

 

 

Informationskompetens kan yttra sig på många olika sätt och varierar i förmåga och vad 

som är eftertraktansvärt beroende på i vilken situation en person behöver 

informationskompetens. Hansson & Rimsten har en definition som är ett exempel på en 

lista över färdigheter som ingår i informationskompetens (2005, s. 6). 

 

Enligt deras definition är en informationskompetent person: 
 

 • medveten om sina informationsbehov 

 • formulerar frågeställningar utifrån informationsbehovet 

 • identifierar lämpliga informationskällor 

 • utvecklar effektiva sökformuleringar 

 • använder olika typer av källor 

 • utvärderar information 

 • organiserar information för praktiskt användande 

 • integrerar ny information med befintlig kunskap 

 • använder information i kritiskt tänkande och vid problemlösning. 

 

 

Frågan om vad undervisning om informationsfärdigheter skall innehålla och hur den bör 

genomföras, ställs mot uppfattningar om hur informationssökningsprocessen är och vad 

som kännetecknar de olika situationerna i processen. 
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Limberg beskriver i sin bok fyra olika modeller som beskriver 

informationssökningsprocessen dvs hur elever/användare går tillväga i sin 

informationssökning. Enligt Limberg finns det ett gemensamt drag i de olika beskrivna 

modellerna som alla anknyter till informationssökningsprocessen som en del av en 

större process, inlärningsprocessen. Således rekommenderar författarna till de olika 

modellerna att undervisning om informationsfärdigheter borde införlivas i 

undervisningsprocessen och inte betraktas som en enskild övning. 

 

Färdigheter som att sovra, värdera, bedöma, tolka och kunna dra slutsatser är en del av 

en räcka komplexa färdigheter som enligt Limberg bedöms ingå i begreppet 

informationsfärdighet. Hon vill peka på att begreppet innefattar mycket mer än den 

vanliga uppfattningen att informationssökning är lika med att hitta information (2003, s. 

62). 

 

Christine Bruce, verksam vid Queensland University of Technology, har i sin 

avhandling The Seven Faces of Information Literacy studerat högskollärares och 

bibliotekariers uppfattningar av informationskompetens för att få en mer bestämd 

uppfattning av vad som egentligen ligger i uttrycket, och för att avgränsa det från 

näraliggande områden. Hennes studie utfördes 1997, och har fått stor betydelse för hur 

man inom biblioteks- och informationsvetenskapen ser på informationskompetens. Hon 

var först med en relationell modell av informationskompetens där hon visar hur 

informationskompetens upplevs. Tidigare forskning hade mest fokuserat på vad det är, 

utifrån en rad attribut och kunskaper som en informationskompetens person ska besitta. 

Hon beskriver sju olika sätt (aspekter) att förstå informationskompetens: 

 

1. som att använda informationsteknologi för att söka och förmedla/kommunicera 

information. Här kan relationen mellan människor och information beskrivas som 

att man förlitar sig på teknologi för att få tillgång till information. 

 

2. som att finna information/informationskällor. Här är informationskällorna i 

fokus, dessa källor kan finnas i olika media, och den informationskompetente ses 

som en som har kunskap om dessa informationskällor och på egen hand, eller via 

en mellanhand, kan skaffa sig tillgång till dem. 

 

3. som att genomföra en informationssökningsprocess. 

Informationssökningsprocessen kan se olika ut för olika individer, men det 

viktiga här är att en person kan möta nya situationer där denne upplever en brist 

på information, genom att denne har kunskap om ett sätt att finna och använda 

information. 

 

4. som att kontrollera information. Här måste den informationskompetente kunna 

kontrollera den information, som i någon form har nått fram till denne. Det kan 

ske på olika sätt, intellektuellt eller med tekniska hjälpmedel. 

 

5. som att bygga upp en personlig kunskapsbas inom ett nytt intresseområde. Nu, 

och i följande kategorier, kommer informationsanvändningen i fokus. Här är 
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informationsanvändningen kritisk och informationen antar en subjektiv karaktär, 

den blir, genom meningsskapande och tolkning, en del av användaren. 

 

6. som att arbeta med kunskap och personliga perspektiv tillämpade på ett sådant 

sätt att man utvecklar ny kunskap och nya insikter fås. Här kan den 

informationskompetente använda sin förförståelse för att utforska ny kunskap och 

vidga sina vyer. Det krävs ett visst mått av kreativitet för att kunna använda 

information på detta sätt. 

 

7. som att använda information klokt för andras bästa. Exempelvis för att fatta 

beslut eller forska. Man kan placera informationen i en större kontext. I 

förhållande till informationsanvändningen är man medveten om personliga 

värderingar och etik. [Vår övers.] (Bruce 1997, s. 110-151) 

 

Vi anser att Bruces modell är användbar för vårt syfte, och vi kommer att använda den i 

analysen av vårt material för att kunna jämföra högstadielärarnas och 

skolbibliotekariernas syn på informationskompetens. Genom att placera in 

informanternas uttalanden i Bruces olika aspekter vill vi undersöka om de båda 

gruppernas svar koncentreras under samma aspekter, eller om skillnader i synsätt finns. 
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5. METOD 
 

 

5.1 Kvalitativa metoder 

Eftersom vi var intresserade av fenomenet informationskompetens och hur 

högstadielärare respektive skolbibliotekarier ser på detta föll det sig naturligt för oss att 

välja en kvalitativ ansats för vår studie. ”Kvalitativa studier bygger på en 

forskningsstrategi där tonvikten oftare ligger på ord än på kvantifiering vid insamling 

och analys av data”(Bryman, 2001, sid. 249), och vi vill just analysera vad våra 

informanter säger, inte hur ofta de säger det. Karin Widerberg skriver (2002, sid. 17) att 

om man vill få fram människors förståelse av ett fenomen, så väljer man 

intervjuformen, och det är just detta vi vill åstadkomma, varför vi har valt att genomföra 

just intervjuer för att uppnå vårt syfte. 

 

 

5.2 Semi-strukturerade intervjuer 

Metoden vi använder oss av är semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att vi 

använder oss av en intervjuguide med ett antal frågor. Kvalitativa intervjuer kan enligt 

Bryman variera ganska mycket beroende på hur intervjutillfället genomförs (2002, s. 

301). I en semi-strukturerad intervju har informanten möjlighet att svara fritt och 

frågorna behöver inte följa intervjuguidens ordningsföljd. Kompletterande följdfrågor 

kan också ställas för att förtydliga eller fördjupa sig i informantens svar (Ibid. s. 301). 

Att komplettera med observationer för att själva kunna bilda oss en uppfattning om hur 

samarbete mellan högstadielärare och skolbibliotekarier bedrivs eller hur 

undervisningen av eleverna sker anser vi inte skulle gagna uppsatsens syfte, det vill 

säga att undersöka skolbibliotekariers och högstadielärares uppfattningar om 

informationskompetens. Detta eftersom informanterna skulle kunna påverkas av vår 

närvaro vid en observation. Intervjutillfällena skulle av samma anledning inte heller ha 

kunnat genomföras i anslutning till en observation, då informanterna lättare skulle 

kunna associera till just detta tillfälle i sina svar. Därför valde vi att enbart genomföra 

intervjuer med varje informant vid ett enstaka tillfälle för att få så allmängiltiga svar 

som möjligt. 
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5.3 Val av informanter 

Vi har valt att intervjua skolbibliotekarier och högstadielärare i svenska samt 

samhällsorienterande ämnen på högstadieskolor och dessutom lika många 

högstadielärare som skolbibliotekarier, gärna från olika skolor och städer för att få en 

bredd på svaren. Det visade sig vara inte helt enkelt att finna informanter, dels på grund 

av att en del kommuner sparar in på skolbibliotekarier, och dels på grund av tidsbrist 

eller bristande intresse hos dem vi frågade. Vi skickade brev via e-post, med en fråga 

om det fanns intresse att medverka i en intervju, till lärare och skolbibliotekarier på ett 

antal skolor, och till slut fann vi tre högstadielärare och tre skolbibliotekarier som var 

villiga att delta i studien. De representerar tre kommuner av olika storlek i östra 

Småland och de arbetar på fyra olika skolor. Vi hade inte så stor valfrihet när det gällde 

informanternas ålder, kön och arbetsplats eftersom vi helt enkelt fick intervjua dem som 

hade möjlighet att bli intervjuade. Trots detta har vi fått en viss spridning i ålder och 

antal år i yrket, vilket vi tror är bra för att få fram olika uppfattningar som kan finnas. Vi 

lyckades även finna en manlig informant, vilket vi ser som positivt av samma orsak. En 

sak som alla informanterna har gemensamt är ett visst intresse för frågor som rör 

informationskompetens, vilket var en av anledningarna till att de var villiga att 

medverka. Det är svårare att få en intervju med någon som inte är intresserad av ämnet, 

om han/hon inte direkt blir beordrad att delta. 

 

 

5.4 Presentation av informanterna 

Skolbibliotekarier 

Annie: har arbetat som skolbibliotekarie i ca 7 år, och har tidigare även arbetat på 

folkbibliotek. På sin nuvarande arbetsplats har hon varit sedan 2008. Hon arbetar 50 % 

på skolbiblioteket och 50 % på ett folkbibliotek, där är hon barnbibliotekarie. 

 

Beatrice: Har arbetat på bibliotek sedan 1980-talet, tog examen 1995, och har lång 

erfarenhet av arbete på skolbibliotek. På sin nuvarande arbetsplats har hon varit i snart 

två år. Även hon har en delad tjänst med 50 % på skolbiblioteket och 50 % på ett 

folkbibliotek. 

 

Caroline: tog sin examen 2009, och har sedan januari samma år varit anställd på 80 % 

som skolbibliotekarie på en högstadieskola, den resterande tiden är hon på ett 

folkbibliotek. 

 

 

Högstadielärare 

David: lärare i svenska, engelska och tyska. Har arbetat på samma skola sedan 2005, då 

han gick ut lärarhögskolan. Utöver undervisningsuppgifter och klassföreståndarskap är 
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han ordförande i språkkrådet och sitter i skolans biblioteksråd. Hans skola har ett 

skolbibliotek (mediatek) med en bibliotekarie anställd på 80 %. 

 

Elisabet: lärare i svenska och so-ämnena på en skola som varit utan skolbibliotekarie ett 

par år, på grund av andra prioriteringar, men skolbiblioteket finns kvar, och lärarna på 

skolan hoppas att skolbibliotekarietjänsten ska återinföras så snart som möjligt. 

 

Fanny: jobbar som svenska och so-lärare och studie- och yrkesvägledare. Hon har 

arbetat på samma högstadieskola i 10 år, och dessförinnan var hon på en gymnasieskola. 

Hon är verksam på samma skola som Elisabet. 

 

 

5.5 Genomförande 

Vid genomförandet av alla intervjuer har vi åkt till informanternas arbetsplatser, där vi 

med ett undantag har suttit ostörda i någon slags konferensrum. Vi har inte behövt 

avbryta någon intervju på grund av tidsbrist, och upplever inte heller att informanterna 

har varit stressade på något sätt, utan tiden för intervjuerna har varit väl beräknad för att 

räcka till. Inför intervjuerna utarbetade vi två intervjuguider som vi följde, en för lärarna 

och en för bibliotekarierna eftersom vi fick anpassa frågorna lite efter yrkesgruppen. I 

stora drag var intervjuguiderna dock samma. En av oss ställde frågor och den andra 

förde anteckningar under själva intervjutillfället, och vi växlade mellan rollerna vid de 

olika intervjuerna. Vi spelade in intervjuerna med en mp3-spelare, och transkriberade 

efteråt intervjuerna hemma. Eftersom vi genomförde intervjuerna vid tre olika tillfällen 

så kunde vi dra nytta av det vi lärt oss vid genomförandet och även när vi lyssnade på 

de intervjuer som vi hade gjort. Därför blev det lite lättare att ställa följdfrågor och 

vänta in informanternas svar i de senare intervjuerna. 

 

Vid analysen av vårt intervjumaterial har vi haft vår teoretiska utgångspunkt i Christine 

Bruces sju aspekter av informationskompetens. Vi har placerat informanternas utsagor 

om informationskompetens under Bruces aspekter för att därmed kunna belysa 

informanternas spridda uppfattningar om informationskompetens. 

Vi har även delat upp materialet i olika teman som vi har kunnat utläsa av 

informanternas svar. Dessa teman (informanternas syn på informationskompetens, 

arbetssätt, ansvarfördelning, samarbete samt elevernas kunskap och färdigheter) har 

visat sig vara viktiga i förståelsen för vad som påverkar arbetet med 

informationskompetens, och täcker i stort sett hela vårt material. 
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6. RESULTAT 
 

6.1. Syn på informationskompetens 

6.1.1 Högstadielärare 

Ganska genomgående i svaren på frågan om vad lärarna anser ingår i begreppet 

informationskompetens är att man nämner vägen till att finna information, och inte så 

mycket vad som händer sedan, när man har informationen och ska göra något med den.  

 

Något som alla lärare i studien ser som en mycket viktig del i informationskompetens är 

förmågan att vara källkritisk, att kunna värdera sina källor och bedöma deras 

trovärdighet. Det är även på detta område de ser stora brister hos sina elever, och är 

därför något man jobbar mycket med i undervisningen. Annat som ses som 

beståndsdelar i informationskompetens är att ha kunskap om de vägar man kan gå för 

att finna den information man är intresserad av och hur man kan avgränsa begrepp 

(sökteknik), liksom att behärska tekniken (dator och internet). Många av svaren handlar 

om informationssökning på dator och då framförallt internet, men en lärare talar också 

om att veta hur biblioteket är uppbyggt. Samma lärare (Fanny) nämner även att man 

måste behärska alfabetet för att kunna söka i ett uppslagsverk. Lite mer allmänt hållna 

är svaren: 

 
”Att hitta adekvat information på kort tid […] utnyttjar kanalerna rätt” (David) och 

 
”olika typer av källor” och ”olika typer av media” (Elisabet) 

 

På frågan om hur eleverna bäst utvecklar informationskompetens fick vi väldigt olika 

svar från lärarna. Fanny tror att det sker bäst i samarbete mellan de olika ämnena så att 

eleverna får träna på informationssökning hela tiden, och att man i början styr dem 

ganska mycket för att sedan släppa dem mer och mer fria för att jobba på egen hand. 

Elisabet tror att de bäst utvecklar informationskompetens i samtal med varandra och 

läraren, om frågor som kommer upp under arbetets gång. David tror att de lär sig bäst 

hemma, på sin dator, om de blir intresserade av något ämne som de sedan söker 

information om. Där ser han motivationen som en viktig drivkraft. 

 

Informationskompetens ses som mycket viktigt i förhållande till ämneskunskaper, ja, i 

ett fall till och med viktigare: 

 
"Vi kan ju presentera hur mycket kunskap som helst men har du inte verktygen och kunna göra 

någonting av den så spelar det ju ingen roll. Så egentligen är det kärnan i all verksamhet." 

(David) 

 

Alltså, informationskompetens handlar inte bara om kunskap, utan även om att använda 

kunskapen på ett vettigt sätt. Det är i princip bara David av lärarna som talar om att 

tillägna sig information, och att kunna bearbeta den på rätt sätt. 

Att informationskompetens kan vara utvecklande för elevernas ämneskunskaper är 

lärarna överens om, och informationskompetensens betydelse för livslångt lärande ses 
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som större och större i takt med samhällets digitalisering med motiveringen att om man 

inte vet hur och var man ska finna information så blir livet begränsat. 

 

Ovanstående är lärarnas syn på informationskompetens som de presenterar den för oss i 

teorin, men i praktiken verkar lärarnas syn på informationskompetens till största delen 

handla om att söka och finna information på dator; förutom David talar man inte om vad 

man gör med informationen när man väl har den framför sig. Med ett undantag: att vara 

källkritisk anses i högsta grad ingå i informationskompetens. En reflektion på detta är 

att det kan vara ett utslag av intervjusituationen: vi är bibliotekariestudenter och antas 

vara intresserade av informationssökning. Om ett par lärarstudenter hade ställt samma 

frågor, hade man då gått mer in på bearbetningsprocessen istället? Det kan vi inte svara 

på, utan får koncentrera oss på de svar vi har fått och i viss mån även på de som vi inte 

har fått.  

 

Trots att svaren koncentrerar sig mycket på datoranvändning ser vi att lärarna själva 

mest använder böcker för informationssökning när de undervisar eleverna, och två av 

dem betonar vikten av att inte enbart förlita sig på digital information, utan att böcker 

ofta kan vara att föredra av olika anledningar. Den tredje läraren säger att hon föredrar 

information som inte är färdigstöpt i läroboksformat, utan använder mycket andra 

läromedel, men då är det oftast hon själv som har sökt upp informationen, och inte 

eleverna. 

 

 

 

6.1.2 Skolbibliotekarier 

 

Bibliotekarierna i vår studie ger lite olika svar på vad som ingår i 

informationskompetens. Beatrice säger så här: 

 
Eh…ja, egentligen det mesta (skrattar). Det är, nej men det är ju alltså.. är man 

informationskompetent så klarar man av och veta hur man ska söka, var man 

söker, och hur man analyserar, tolkar… och använder det man får fram i sina 

sökningar… ja… så det är… det är mycket…mm. 

 
”[...] hitta information och ta till sig information och värdera information.” (Annie) 

 

Dessa svar visar på ett ganska brett synsätt på informationskompetens; det är mycket 

som ska samverka innan en person anses vara informationskompetent. 

 

Annat som kommer fram är förmågan att kunna värdera källor och bedöma vilken 

information som är användbar i en viss situation. Informationskompetens ses också som 

förmågan att komma igång med en sökning inför ett arbete, och veta hur man ska ta sig 

vidare. Caroline ser just det att inte känna sig låst inför en situation som viktigt, för har 

eleverna väl kommit igång upplever hon att det brukar lösa sig. Att veta vem man ska 

be om hjälp ser hon också som en del i informationskompetens. 

Liksom lärarna talar bibliotekarierna om källkritik, även om de inte betonar det lika 

starkt. Att reflektera och resonera över sitt eget arbete nämner två av bibliotekarierna 



 25 

som viktigt, och även att kunna söka och använda information för att lösa ett problem 

eller svara på en frågeställning. Att hitta i vissa (skolans) databaser och kunna hantera 

olika källor lyfts också fram som en del i informationskompetens. Det sociokulturella 

perspektivet, att informationskompetens är något situerat som varierar med tid, plats och 

omgivning, kommer i viss mån fram i svaret 

 
”[…] så är det just, i alla fall här, på plats, med de här eleverna.” (Caroline) 

 

Annars är de flesta svaren inriktade på vad eleverna ska klara av för att vara 

informationskompetenta. 

 

På frågan om hur bibliotekarierna tror att eleverna bäst utvecklar 

informationskompetens fick vi ganska olika svar. En bibliotekarie tog upp repetition 

och träning som viktigt, en annan vikten av att eleverna får instruktioner i 

informationssökning och –användning i samband med någon skoluppgift, och den tredje 

ansåg att tiden var den största enskilda faktorn i sammanhanget. Hon menade att 

eleverna lever i en stressig miljö där de inte hinner reflektera över vad de gör, och de 

hoppar därmed över sådana steg som är viktiga för utvecklandet av 

informationskompetens. 

 

De tre bibliotekarierna är överens om att både ämneskunskaper och 

informationskompetens är viktigt, ämneskunskaperna behövs som förförståelse och 

sådant som att kunna stava rätt är en förutsättning för att kunna söka information 

överhuvudtaget. Informationskompetens upplevs dock som viktigare och viktigare och 

som potentiellt utvecklande för ämneskunskaperna. 

 

Informationskompetens ses som mycket viktigt för livslångt lärande, men Annie tror att 

det är särskilt viktigt när man studerar, medan Caroline ser det som viktigare när man 

inte befinner sig i en lärsituation, eftersom man då står ensam, utan hjälp. 

 

I praktiken jobbar bibliotekarierna förutom med ren bibliotekskunskap mycket med 

källkritik, med att tala om för eleverna varför de inte ska förlita sig enbart på Wikipedia, 

med att introducera andra källor så som exempelvis Nationalencyklopedin och Länder i 

fickformat (nätversionerna). Just källkritik är det som lärarna verkar vilja ha mest hjälp 

med av bibliotekarierna, så att de koncentrerar sig på det är inte enbart deras eget val. I 

deras arbetsuppgifter ingår även biblioteksintroduktioner, men det tar de inte upp som 

arbete med informationskompetens. Även om bibliotekarierna nämner en del om 

bearbetning av information och vad man ska göra med resultaten av sina sökningar, så 

verkar det vara lärarnas område att undervisa om detta, och bibliotekarierna stannar 

oftast vid själva sökningarna och källkritiken. 
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6.1.3 Sammanfattande kommentarer 

 

Lärarna talar mer om källkritik än bibliotekarierna, och vi tror att detta kan bero på att 

de jobbar mer efter kursplanerna i skolan där källkritisk förmåga är ett mål, medan 

bibliotekarierna förhåller sig lite friare till kursplaner och istället har egna 

verksamhetsmål. Gemensamt är att både lärarna och bibliotekarierna i första hand talar 

om vägen fram till att finna kunskap, och inte lika mycket om vad som händer sedan, 

även om några berör även detta. Bibliotekarierna i studien breddar 

informationskompetensbegreppet lite då de tar upp förmågan att reflektera över och 

resonera om sin egen insats, liksom att kunna söka och använda information för att lösa 

ett problem. 

 

Vi fick bara två liknande svar på frågan om hur eleverna bäst utvecklar 

informationskompetens; det var en lärare och en bibliotekarie som talade om repetition 

och övning, annars var svaren väldigt olika, både inom och mellan grupperna. 

 

När vi ställde frågan om informationskompetensens betydelse i förhållande till 

ämneskunskaper fick vi mer lika svar från de båda grupperna än väntat. Bara en person 

(en lärare) tyckte att informationskompetens var viktigare, annars ansågs de gå hand i 

hand. Alla informanter ansåg att informationskompetens kan vara utvecklande för 

elevernas ämneskunskaper, och viktigt för livslångt lärande. 

 

 

 

6.2. Syn på arbetssätt 

6.2.1 Högstadielärare 

På alla skolor får eleverna någon slags undervisning i informationssökning, och den ges 

i huvudsak just av de lärare som undervisar i svenska och SO-ämnen, och av 

skolbibliotekarien. En av lärarna, David, ser det som sin uppgift att lägga grunden för 

elevernas informationshantering i alla ämnen, och ett av hans mål är just detta. Det är 

vanligt att skolbibliotekarien tar hand om undervisningen i just källkritik, och på den 

skola där bibliotekarien har tagits bort av besparingsskäl vet man ännu inte hur det blir 

med den undervisningen. Att eleverna ska bli just källkritiska verkar vara det viktigaste 

målet med undervisningen. 

 

Två lärare reflekterar över sin egen informationskompetens, och säger att de själva 

måste behärska det som de ska lära ut. David ser sig som otillräcklig eftersom eleverna 

är så duktiga på just tekniken, även om han är den som besitter kunskapen om vad man 

ska göra med den information som man får fram i sina sökningar. Han menar också att 

kompetensen i informationssökning finns i biblioteket men utnyttjas för lite. 

 
”[…] Men just kompetensen i biblioteket utnyttjas inte lika bra i sjuan..eller i åttan och nian. 

Och därmed finns det ingen…ingenting som säger att man inte får det, det är bara det att man 

inte gör det.” 
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I praktiken verkar undervisning i informationssökning vara förenat med mycket arbete 

och mycket tidsåtgång för att eleverna skall tillägna sig grunderna. Yttre faktorer, som 

tid, personalbrist, teknik (antal datorer) och arbetsmiljö nämns återkommande som 

hinder för ett optimalt undervisningstillfälle. Det är bibliotekarien som har hand om 

undervisningen i informationssök och vid den skolan där skolbibliotekarien saknas 

märks att lärarna saknar den kompetensen. Två av de tre lärarna anser ändå att 

bibliotekarien främst ska stimulera till läsning (Fanny, Elisabet) och ha bokprat 

(Elisabet) medan Fanny och David även anser att hjälp med informationssök är en 

viktig del. David nämner också att det är en tillgång om bibliotekarien även har lite 

personkännedom om eleverna. Att kunna läsa av intressen hos eleverna och uppmuntra 

dem till att diskutera om böcker, att det blir ett diskussionsämne, ses som mycket 

positivt. 

 

Den största delen av undervisningen i informationssökning genomförs i sjuan, det kan 

vara till exempel i samband med studieteknikundervisning eller som ett eget ämne 

under ”skolans val”. Fanny börjar grundläggande för att sedan stegra svårigheten. David 

försöker repetera undervisningen i både åttan och nian för att den ska hållas aktuell, och 

för att man i nian genomför ett stort arbete där informationssökningen är en viktig del. 

 

Den hjälp eleverna får när de ska söka information läggs upp på lite olika sätt av de 

olika lärarna. En brukar förse eleverna med bra länkar att utgå ifrån, och ställa som krav 

att de inte anger Wikipedia som första källa. På plats i biblioteket går en lärare igenom 

hur man hanterar uppslagsverk och hittar i hyllorna; utöver det ger hon tips om 

användbara internetadresser och pratar om trovärdighet. En lärare lägger upp arbetet 

stegvis; han börjar med referenslitteratur, sedan kommer mer specifik facklitteratur och 

slutligen internet. Han tar även gärna hjälp av bibliotekarien just när det gäller 

internetsökningar. 

 

 

 

 

6.2.2 Skolbibliotekarie 

 

Gemensamt för de skolor som vi har varit i kontakt med verkar vara att den mesta 

undervisningen i bibliotekskunskap, informationssökning och källkritik (för det är i 

huvudsak det det rör sig om) ges i sjuan. Flera av informanterna efterlyser lite mer 

uppföljning i åttan och nian, eftersom undervisningen annars glöms bort, och Beatrice 

uttrycker även en önskan att undervisningen ska ges i samband med någon uppgift: 

 
För att jag tycker det är viktigt att de får den här lektionen i samband med att de 

ska jobba med nåt tema, som de kan koppla länkarna, hemsidan, allting sånt, de 

ser att de har användning för det. Då blir det liksom… lite bättre, och de kanske 

förstår hur de ska använda det. 

 

 

Även bibliotekarierna lägger upp sin undervisning på olika sätt; vanligt är att man visar 

sjuorna de olika databaser och lexikon som eleverna har tillgång till på skolan, och som 
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de har nytta av i sitt skolarbete, samtidigt som man pratar källkritik med dem. Caroline 

försöker lägga upp sin undervisning på ett sätt som gör att det blir lite roligt och 

spännande för eleverna. Ibland blir hon även tillkallad av lärare vid uppstarten av något 

större arbete, och då brukar hon tala om hur viktigt det är att förbereda sig innan man 

börjar med själva informationssökningen. Hon försöker även smyga in lite undervisning 

i den dagliga kontakten med eleverna, när hon ser att de är mottagliga, för det är ändå 

där hon har sin mesta tid och inte i undervisningssituationer. 

 

Annie påpekar också att hon ibland vet vad eleverna ska arbeta med och då har hon 

möjlighet att förbereda och ta fram böcker. Men för det mesta kommer det flera stycken 

samtidigt till biblioteket, ibland en hel klass och då blir det den som frågar först som får 

hjälpen direkt. Ofta är det tiden som avgör om eleverna får en mer pedagogisk hjälp och 

hon kan vägleda dem rätt i sin informationssökning. 

 
”Så det bästa är ju om man är förvarnad innan, liksom...vad som ska hända.” 

 

 

 

 

6.2.3 Sammanfattande kommentarer 

 

Både lärare och bibliotekarier ser behovet av repetition av undervisningen för att 

eleverna ska tillägna sig kunskaper i informationshantering på bästa sätt. Att eleverna 

får en introduktion i sjuan ses som nödvändigt, men det framkommer också att det de 

lär sig då inte finns kvar i hela högstadiet. Detta löser man på lite olika sätt, även inom 

grupperna (lärare resp. bibliotekarier), och vad som är värt att notera är att det just är 

undervisning i källkritik som lärarna i första hand överlåter till bibliotekarierna. Två av 

tre lärare betonar att de inte behärskar informationssökningsbiten men att det ändå blir 

sådana uppgifter de får hjälpa eleverna med. Dessa nämner också att 

informationssökning eller informationskompetens behandlades ytterst lite under deras 

utbildningstid och de anser att det borde varit betydligt mer tid avsatt till det.  

 

Flera av våra informanter betonar vikten av att eleverna inte bara ska söka på internet, 

utan även kunna behärska uppslagsverk och kunna läsa innehållsförteckningar, och de 

lägger ner tid på att lära ut detta till eleverna. När tiden finns och de ser att eleverna är 

mottagliga, försöker bibliotekarierna smyga in lite undervisning i de direkta mötena 

med elever som kommer och vill ha hjälp. Detta är en viktig del i deras arbete och är 

undervisning som sker utanför klassrum och lektionstid. 
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6.3 Syn på ansvarsfördelning 

6.3.1 Högstadielärare 

 

För två av lärarna var det självklart att svara att ansvaret för att eleverna utvecklar 

informationskompetens ligger hos lärarna, och då kanske främst sv/so-lärarna. David, 

som inte jobbar på samma skola, ser att det ”egentligen” är ett gemensamt ansvar, med 

lärarna som huvudansvariga och med skolbiblioteket till hjälp. Skolledningens ansvar är 

att tillhandahålla den utrustning och de resurser som behövs för undervisningen. 

Skolledningens ekonomiska ansvar nämns också. 

 

 Det framkommer i samband med andra intervjufrågor att även om David säger att 

ansvaret är delat, så anser han att han som svenskalärare ska lägga grunden för 

elevernas färdigheter i informationssökning och källkritik, så att de ska kunna använda 

dessa färdigheter även i de andra ämnena. Rent praktiskt nämner David också det 

faktum att de arbetar i arbetslag och att man då kan arbeta över ämnesgränserna. 

 
[…] Så kommer till exempel läraren i So och säger: ..nej…nu kan de inte söka 

information och det och det och källförteckningarna ser inte bra ut, då kan jag ta 

en lektion i svenska till exempel och gå igenom det så slipper hon ta sin tid till 

det då. 

 

 

Elisabet skrattar bara när vi ställer frågan om skolledningens betydelse för arbetet med 

informationskompetens: ”alltså den frågan diskuteras inte”. I praktiken har 

skolledningen närmast en negativ inverkan på arbetet med informationskompetens 

eftersom där inte finns något intresse för frågan. Elisabet är även kritisk till att 

skolledningen inte längre ger någon möjlighet för lärarna att fortbilda sig, så om lärarna 

vill bli bättre på till exempel informationssökning så får de lära sig detta på fritiden. 

Detta faktum försvårar för undervisningen, särskilt på ett område där det händer så 

mycket och utvecklingen gör att man hela tiden måste uppdatera sig för att ha något att 

lära ut till eleverna. Det ger också en snedfördelning där de elever som har intresserade 

lärare som faktiskt tar av sin fritid får bättre undervisning än andra. 

 

 

 

 

6.3.2 Skolbibliotekarier 

 

Alla tre bibliotekarierna är överens om att ansvaret för att eleverna ska utveckla 

informationskompetens är delat, men att huvudansvaret ligger på lärarna; endast en 

nämner skolledningens roll. Beatrice säger att hon gärna skulle se lite mer tvingande 

regler för samarbete mellan lärare och bibliotekarie, eftersom hon i nuläget bara 

samarbetar med de lärare som är intresserade. Hon nämner också att ansvaret för 

elevernas kompetensutveckling egentligen ligger på skolan eftersom det nämns i 

läroplanen. Men i praktiken är det bibliotekarierna som tar på sig det, eftersom de anser 
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att det är viktigt för eleverna. Caroline påpekar att bibliotekarien inte bara bör jobba 

med detta i en undervisningssituation, utan alltid när eleverna kommer för att få hjälp; i 

den dagliga kontakten kan hon visa hur man ska tänka när man söker information, och 

där kanske hennes största ansvar ligger. 

 

Den betydelse skolledningen har för arbetet med informationskompetens, ligger enligt 

bibliotekarierna till stor del i att det är den som talar om vad som är viktigt, och en 

intresserad skolledning ger både praktiska förutsättningar för och stöttning i arbetet med 

informationskompetens. De kan även, som på en av skolorna vi besökt, lägga in extra 

undervisning i informationshantering utanför de ordinarie ämnena. 

 

Teorin och praktiken verkar stämma ganska bra överens i denna fråga - lärarna har 

huvudansvaret och bibliotekarierna är dem behjälpliga. Däremot anser bibliotekarierna 

att de skulle kunna få ett större ansvar och vara mer involverade, eftersom de har 

kompetens för det. 

 

På den skola där Caroline jobbar är skolledningen intresserad av frågor som rör 

informationskompetens, och har därmed gett förutsättningar för separat undervisning i 

detta i sjuan. De har även utformat skolbiblioteket som ett mediatek som fungerar även 

som datasal; tanken med detta säger Caroline är god, men fungerar inte riktigt bra: 

 
"Jag är, man kan väl säga, jag, i bästa fall är jag 60 procent ordningsvakt och 40 procent 

skolbibliotekarie." 

 

Därmed blir hennes pedagogiska roll lidande. 

 

Beatrice nämner att skolledningen måste lägga mycket kraft på till exempel 

ordningsproblem, och därför har de inte så mycket tid att jobba med 

informationskompetensfrågor. Men hon betonar att skolledningens intresse är mycket 

viktigt. 
[…] alltså är inte ledningen intresserad, så förankras ju inte…arbetet. De sänder 

ju ut signalerna, så det är klart att det är viktigt. De…de styr ju hur det ska funka 

i verksamheten. Inte bara genom att säga, kanske, utan genom att göra, mycket 

också…[…] en skolledning som inte tycker att skolbiblioteket är viktigt, eller 

informationskompetens, alltså…då, då…ja, då blir det ju inte det. 

 

 

 

6.3.3 Sammanfattande kommentarer 

 

Både lärare och bibliotekarier ser lärarna som huvudsakligen ansvariga för att eleverna 

utvecklar informationskompetens, men bibliotekarierna betonar mer att ansvaret är 

delat, och framhåller mer sin egen roll. Båda grupperna ser skolledningens ansvar att 

tillhandahålla resurser och ge möjligheter, men bland bibliotekarierna framkommer att 

själva intresset för frågan hos skolledningen också är mycket viktigt för arbetet. Det 

faktum att det inte finns några tydliga direktiv gör att det lätt uppstår situationer där man 

känner att man gör någon annans jobb eller att ens fulla kompetens inte utnyttjas.  
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6.4 Syn på samarbete 

6.4.1 Högstadielärare 

 

Alla tillfrågade lärare ansåg att samarbetet med skolbibliotekarien fungerar bra, och det 

framgår av svaren att bibliotekarierna ofta får hjälpa till med praktiska saker som att ta 

fram böcker och information för undervisningen. Det område som lärarna gärna 

överlåter till bibliotekarierna verkar vara undervisning i källkritik. Vi ställde frågan hur 

lärarna skulle se på om bibliotekarierna var mer involverade i undervisningen, och fick 

lite skiftande svar. David ser en stor fördel med detta, och tycker att bibliotekarien 

gärna skulle få ta mer plats på hans lektioner just när det gäller informationssökning, 

medan Elisabet säger så här: 

 
[…] man kanske måste fokusera lite grann också på vad är vårat huvuduppdrag. 

Alltså, vårat huvuduppdrag det är ju att vara pedagogs… och leda eleverna […] 

Det är klart att hon ska vara involverad, men det måste ju vara lite upp till vad 

man ska göra och…för jag menar…jag kan tycka…hon är ju proffs på det här 

med informationssökning, kanske mer, även om jag tycker jag kan ganska 

mycket…men då kan jag ju också se det som att…då är vi ju två skallar..om hon 

är med mig och har en klass vi ska jobba med nåt arbetsområde, och då är vi ju 

två, då kanske hon kan lite mer och jag kan lite mindre men vi är ändå två 

huvuden som kan hjälpa eleverna, då är hon ju en resurs, en personell resurs. 

 

Elisabet tycker inte att bibliotekariens huvuduppdrag är att vara pedagoger, utan det är 

lärarna som har den rollen. Att samarbeta med bibliotekarien anser hon ger fördelar i 

form av extra personell resurs, och kanske framförallt praktisk hjälp, inte så mycket just 

i undervisningen. Även Fanny ser bibliotekarien i undervisningen som att ha en extra 

person till hands, kanske inte så mycket i egenskap av just bibliotekarie som helt enkelt 

en vuxen människa. Lärarna såväl som bibliotekarierna säger att initiativet till 

samarbete oftast tas av lärarna. Men David berättar att han ofta samplanerar med 

bibliotekarien på raster och luncher; informella tillfällen. Han ser även att det skulle 

vara en fördel att planera tillsammans redan i förberedelsen inför läsåret, så att 

bibliotekarien har samma chans som han att förbereda sig ordentligt. David är den av 

lärarna i studien som avgjort använder sig mest av bibliotekarien i sin undervisning. 

 

På frågan om vad lärarna anser vara bibliotekariens främsta uppgift är alla mest 

vältaliga när de talar om boksamtal och lässtimulering, även om de också nämner att 

vara behjälpliga vid informationssökning och – hantering. 

 

Lärarna anser inte att skolledning har någon avgörande betydelse för samarbetet med 

skolbibliotekarien, men det de kan göra är att se till att det finns tid att träffas, och att 

markera att skolbibliotekarien har en viktig funktion på skolan. 
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6.4.2 Skolbibliotekarier 

 

Ett visst samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare förekommer på alla skolor där vi 

har intervjuat skolbibliotekarien. Gemensamt för alla skolbibliotekarier är att de känner 

att de måste jobba för att det ska ske ett samarbete; de måste marknadsföra sig själva 

antingen på arbetsplatsträffar eller genom informationslappar. Caroline, som känner sig 

väldigt uppskattad i sin roll som skolbibliotekarie, ser lärarnas tidsbrist som det största 

problemet i det här sammanhanget – de glömmer bort henne mitt i allt annat de ska 

göra. Det som är både en fördel och en nackdel enligt hennes synsätt är att datasalen och 

biblioteket är placerade i samma rum, ”mediateket”; det blir ett mer naturligt samarbete 

med lärarna när de kommer dit med sina klasser, men samtidigt blir arbetsmiljön ganska 

stökig. Även Beatrice vittnar om betydelsen av lokalernas beskaffenhet: 

 
Men sen .. nu har jag det ju så bra så att lärarna har ju kopieringsrummet inne i 

biblioteket, ett rum, så alla lärare, ska de kopiera så måste de gå igenom 

skolbiblioteket, och det är ju väldigt.. lägligt, för det gör ju att många – ”Ja, just 

det! nu ska jag fråga om det och det”, sådär. Så det, det är väldigt bra att det 

ligger där. Det gör ju att många lärare kommer in. Annars tror jag inte jag skulle 

träffa.. så många lärare… 

 

Initiativet till ett samarbete tas oftast av lärarna, eftersom det är de som har hand om sin 

planering och vet vad de ska göra, men Beatrice ser det som att hon har stor del i 

initiativet, för om inte hon skulle påminna dem om sin existens och kompetens, skulle 

de kanske inte bjuda in henne alls. Gemensamt för alla är att de samarbetar mer med 

vissa lärare än andra, dels på grund av vilka ämnen de undervisar i, men också på grund 

av intresset hos lärarna och personkemin – man fungerar bättre tillsammans med vissa 

personer. 

 

  

Bibliotekarierna har mycket av en servicefunktion i förhållande till lärarna, de 

tillhandahåller det lärarna behöver för sin undervisning, letar reda på litteratur och tar 

hand om eleverna när de kommer ner till biblioteket. På tal om att medverka i 

undervisningen säger Caroline: 

 
[…]Men det är klart, om de inte inbjuder mig till det.. då blir ju jag mer bara en 

skolbibliotekarie som bemannar och hämtar det de söker och, och liksom så. Om 

jag ska fungera som en pedagogisk resurs, så måste de ju berätta att, det här 

håller vi på med nu, jag skulle vilja att du kan.. du kan hjälpa till med detta[…] 

 

I förhållande till olika lärare varierar bibliotekariens roll, de lärare som bjuder in 

bibliotekarien, som Caroline säger, fungerar samarbetet bättre med, och bibliotekarien 

får mer uppgifter som tar till vara hela hennes kompetens. 

 

Bibliotekarierna upplever att det samarbete som finns fungerar bra, men de skulle alla 

vilja utveckla det och se att det blev mer. När tiden finns försöker de få vara med i 

planeringsarbetet, på arbetsplatsträffar och liknande, för att kunna vara mer delaktiga i 

lärarnas arbete. 



 33 

Det finns inga direktiv för samarbete mellan lärare och skolbibliotekarie på skolorna, 

utan det är något som sköts av de berörda personerna. Vi frågade om vilken betydelse 

skolledningen har för samarbetet, och där varierade svaren lite. Att skolledningens 

grundinställning var positiv, ansågs vara viktigt, men utöver det tyckte bara en 

informant att de hade någon större betydelse. Hon ansåg att skolledningen måste vara 

med och ge tillfällen för bibliotekarien att komma till tals med lärarna, och att detta var 

mycket betydelsefullt. 

 

 

 

6.4.3 Sammanfattande kommentarer 

 

De svar som vi har fått från lärare och bibliotekarier angående samarbetet mellan de 

båda grupperna, är ganska samstämmiga, men skillnader finns. Båda grupper tycker till 

exempel att samarbetet fungerar bra, men medan lärarna i stort sett är nöjda med att 

konstatera detta, uttrycker bibliotekarierna en vilja att utveckla det befintliga 

samarbetet, att få vara mer involverade i undervisningen och i planeringen. Båda 

grupperna, men främst bibliotekarierna, vittnar om betydelsen av informella möten där 

man kan ställa en fråga, påminna om något, eller helt enkelt bara visa att man finns till. 

Betydelsen av det informella mötet tar också Barbara A. Schultz-Jones och Cynthia E. 

Ledbetter upp (se avsnitt 2.2 Litteratur om samarbete) och när bibliotekarierna talar om 

hur de försöker synliggöra sig, sin kompetens och sitt arbete ser vi en koppling till flera 

av de studier vi har tagit del av, bl.a. nämnda Schultz-Jones och Ledbetter, och Lena 

Folkessons legitimitetsdimension som vi kort har beskrivit under tidigare forskning.  

 

Att personkemi och intresse/motivation är något som påverkar samarbetet nämner alla 

bibliotekarier, och det speglar det Patricia Montiel-Overall har skrivit om att relationer, 

förtroende och egenskaper hos de medverkande är viktiga faktorer för hur ett samarbete 

fungerar. Tidsbrist som en betydande faktor har tagits upp av flera informanter; 

bibliotekarierna talar om att lärarna har ett pressat tidsschema och lärarna säger att 

bibliotekarierna har svårt att räcka till för hela skolan. 

 

 

 

6.5 Syn på elevernas kunskap och färdigheter 

 

6.5.1 Högstadielärare 

 

Vi ställde frågan om lärarna upplever att högstadieelever idag är 

informationskompetenta, och på den svarade de både ja och nej. De tycker att de är 

duktiga på att finna information, och att de kan mycket om datorer, men att deras 

källkritiska förmåga lämnar mycket i övrigt att önska. Det skiljer också väldigt mycket 
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mellan olika elever hur långt de har kommit på detta område, och Elisabet uttrycker 

ålderns betydelse: 

 
”Sen det här med att kunna värdera en källa, till exempel, det, alltså den kunskapen har de ju 

inte av förklarliga skäl – de är ju unga”, 

 

medan Fanny säger om de hon upplever som informationskompetenta att: 

 
”Då har man skaffat sig lite av de kunskaperna som vuxenvärlden har.” 

 

De elever hon ser som informationskompetenta jobbar även mer systematiskt än de 

andra, och kommer mer in på abstrakt tänkande. 

Dessa uttalanden visar en syn på eleverna som är stadda under utveckling och att man 

inte ska begära för mycket av dem, samtidigt som man tror att de kommer att utvecklas 

naturligt i och med att de blir äldre. De som är mer informationskompetenta kan sägas 

vara lite före de andra i utvecklingen. 

 

Överlag uttrycker lärarna åsikten att eleverna är mycket okritiska, de tror på det mesta 

som står på internet och de använder gärna klipp och klistra-teknik när de gör sina 

skolarbeten. De har inte ro att sätta sig ordentligt in i något, utan det ska gå snabbt att 

hitta information man kan använda. Samtidigt är de duktiga på det tekniska när det 

gäller datorer och internet. En annan brist hos eleverna anser Fanny vara att de inte 

behärskar alfabetet och tekniken att söka i uppslagsverk. Hon säger också att hon brukar 

tro att de ska kunna mer än de kan, när de börjar i sjuan. 

 

David kallar den nuvarande generationen högstadieelever för klickgenerationen: 

 
”Att man letar upp det på Google, klickar och sen försvinner kunskapen igen. Det är 

ögonblickskunskap som man inte bygger vidare på…” 

 

Samtidigt har han stor tilltro till elevernas förmåga att lära sig bara de är tillräckligt 

motiverade och intresserade. 

 

 

 

 

6.5.2 Skolbibliotekarier 

 

Vi frågade även bibliotekarierna om de anser att högstadieelever idag är 

informationskompetenta och fick lite olika svar; från ett blankt nej till att det är väldigt 

olika. Majoriteten av elever upplevs inte som informationskompetenta, men,  

 
”[…] så tänker man ju på de där, som bryter igenom i en klass, som är det, i högsta grad. Som 

på nåt sätt har hajat hela grejen […]” (Caroline) 
 

Man upplever som ett problem att eleverna bara googlar och läser på Wikipedia, längre 

än så kommer de flesta inte. 
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”[…] Det är väldigt olika…faktiskt. Eh…när jag har… biblioteksintroduktion så brukar vi 

komma in lite, sådär, hur de gör när de letar fakta och sådär, och då säger nästan alla såhär; 

amen….brukar googla...” (Annie) 

 

 

Intressant är att det är på den skola som har ett nystartat skolbibliotek, och där eleverna 

inte tidigare har fått någon undervisning i informationssökning och - hantering från 

biblioteket, som eleverna upplevs som minst informationskompetenta. Detta ser vi som 

en indikation att ett skolbibliotek kan göra skillnad för elevernas 

informationskompetens. 

 

Bilden av eleverna är att de vill att allting ska gå snabbt, därför tar de första bästa träff 

vid en Google-sökning istället för att gå igenom träfflistan, och ser de inte svaret på en 

gång i ett dokument drar de slutsatsen att det inte finns där. De (eleverna) är mycket 

kompetenta när det gäller att få ut ett så stort mått underhållning som möjligt ur en dator 

och de behärskar sociala media. De kan söka på Wikipedia, men vet inte vad de ska 

göra med den information de hittar. 

 

 

 

6.5.3 Sammanfattande kommentarer 

 

Bilden av elever som okritiska och utan vilja att gå på djupet får vi från både lärare och 

bibliotekarier. Likaså att de är duktiga på det rent tekniska, och att det inte är där 

problemet ligger. Eleverna vill att informationen ska vara lättåtkomlig, finnas på nätet 

och ge svaret på deras frågor i en färdig förpackning. Wikipedia och Google är ofta 

förstahandsvalet i deras informationssökningar. Allt detta säger samtliga våra 

informanter. 

 

Som helhet är det ingen av våra informanter som upplever högstadieelever som 

informationskompetenta, men de ser att det finns en del som är mer kompetenta än de 

andra. Bland lärarna framkommer ett perspektiv där elevernas ålder är en viktig faktor i 

sammanhanget och de som ses som mest kompetenta sägs ha tillägnat sig något av 

vuxenvärldens kunskaper. Limberg och Folkesson har i IDOL-studien (Projektet 

Informationssökning, didaktik och lärande), identifierat tre olika uppfattningar av hur 

elever utvecklar förmåga till källkritik och dessa innebär att denna förmåga ses antingen 

som en mognadsfråga, som en personlig egenskap eller som något man kan tillägna sig 

genom undervisning (Undervisning i informationssökning 2006, sid 65f). Till viss del 

framkommer alla tre uppfattningarna hos våra informanter, och detta påverkar förstås 

synen på hur undervisningen ska se ut. Eftersom den källkritiska förmågan är så starkt 

sammankopplad med informationskompetensbegreppet hos våra informanter, och 

framförallt hos lärarna, bedömer vi att dessa tre uppfattningar går att utvidga till att 

omfatta synen på elevernas informationskompetens. 
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7. ANALYS OCH DISKUSSION 
 

7.1 Syn på informationskompetens 

Jenny Hedman och Anna Lundh skriver, som vi tidigare har nämnt, om 

informationskompetenser i sin bok från 2009. Där beskrivs informationskompetens som 

något situerat och vi ser att det blir så även i intervjusvaren; när lärarna och 

bibliotekarierna i vår studie talar om informationskompetens så utgår de mycket från 

just sina elever och de färdigheter som de har eller saknar. Liksom Hedman och Lund 

säger att informationskompetens anpassas efter hur den ska användas och miljön som 

den ska användas i, och vi tror att även synen på informationskompetens anpassas efter 

situation. Vi intervjuade våra informanter i deras egenskap av just högstadielärare och 

skolbibliotekarier, och det skedde på deras arbetsplats, och det är möjligt att de skulle 

ha givit en lite annan definition på ordet informationskompetens om intervjuerna hade 

utförts i ett annat sammanhang. 

 

I vår undersökning och enligt de svar som vi erhållit har vi funnit att synsättet på 

informationskompetens anses vara ett vidare begrepp som eleverna bör få tillägnat sig i 

skolan och att både lärare och bibliotekarier anser det vara en mycket viktig del i 

elevernas utveckling. Däremot visar det sig, genom den inblick vi fått i bibliotekariernas 

och lärarnas vardag, att det är svårt att rent praktiskt använda sig av ett 

informationsinhämtande arbetssätt i varje skolämne. Informationssökning används 

också mer frekvent i samband med ämnet svenska eller i uppgifter av uppsatskaraktär. 

 

På frågan om vad som ingår i informationskompetens blir svaren lätt ett uppräknande av 

färdigheter, något som kan ses som ett uttryck för vad Hedman & Pilerot benämner ett 

behavioristiskt synsätt, men även sådant som kan anses tillhöra det fenomenografiska 

eller sociokulturella synsättet kommer till uttryck i intervjusvaren. Däribland finns till 

exempel Carolines yttrande om informationskompetensen som situerad till just den 

situation som eleverna befinner sig i, och även synen att kunskap utvecklas i sociala 

situationer. Detta ger Elisabet uttryck för när hon talar om att eleverna utvecklar sin 

informationskompetens i samtalssituationer. 

 

 

De svar vi har fått på våra frågor om informationskompetens stämmer ganska bra med 

den gängse beskrivningen av informationskompetens som förmågan att söka, kritiskt 

värdera och använda information för att lösa problem i olika sammanhang. Att lösa 

problem i det här sammanhanget innebär huvudsakligen att finna information för att 

kunna genomföra en skoluppgift. Vi upplever inte att informanternas syn på 

informationskompetens är så problematiserande. Det verkar inte vara något som de har 

reflekterat över i någon större utsträckning, och detta anser vi pekar på att det inte 

diskuteras på skolorna, eftersom de i så fall skulle ha varit tvungna att tänka igenom 

frågan mer och även ha fått reflektera över andras syn på samma sak.  
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Hur informanterna ser på informationskompetens, och vad de anser ingå i detta har 

naturligtvis stor betydelse för vad de som lärare eller bibliotekarie lär ut till eleverna, 

liksom hur viktigt de tycker att informationskompetens är. Detta eftersom läro- och 

kursplaner har ganska vida formuleringar när det gäller informationsfärdigheter, och det 

till största delen är något som eleverna ska tillägna sig inom ramen för andra ämnen. 

Det faktum att det inte finns någon kursplan för undervisning i informationskompetens, 

samtidigt som det är något som eleverna ska tillägna sig i skolan, gör att undervisningen 

blir mycket beroende av den enskilde lärarens eller bibliotekariens personliga 

uppfattning om vad informationskompetens egentligen är. 

 

 

 

 

7.1.1 Aspekter av informationskompetens enligt Bruce – högstadielärare 

 

I analysen av vårt empiriska material har framkommit att de av Christine Bruces sju 

aspekter av informationskompetens som berörs av våra informanter är aspekterna ett till 

fem, och därför är det enbart dessa vi kommer att behandla här. Den första aspekten, 

som handlar om att använda informationsteknologi för att söka och förmedla 

information behandlar vi för sig eftersom den är lite speciell i och med att den knappt 

nämns, men ändå tas för given. Detta gäller för både lärare och bibliotekarier. Det sägs 

inte så mycket rakt ut när det gäller datorer och teknik, men det är underförstått att man 

måste behärska detta för att vara informationskompetent; det ses som en 

grundförutsättning och som så självklart att man inte behöver orda så mycket om det. Vi 

tror att detta speglar det faktum att det har gått 13 år sedan Christine Bruces studie. Den 

teknologiska utveckling som har skett i vår del av världen sedan 1997, då studien 

utfördes, gör att informationsteknologi har blivit en så integrerad del av vardagen att 

man knappt reflekterar över att man ser det som en förutsättning för exempelvis 

informationssökning. Idag är det naturligt för många att i första hand vända sig till 

elektroniska källor (internet) och detta ses ibland i skolans värld mer som ett problem än 

som en möjlighet. 

 

Vi ska nu se närmare på lärarnas syn på informationskompetens i förhållande till Bruces 

aspekter. 

 

 

Aspekt två 

 

Mycket av det lärarna säger när de talar om informationskompetens, placeras bäst in 

under aspekt 2 – informationskompetens som att finna information/informationskällor. 

Här ligger stort fokus, och är det som ofta nämns först i svaren på vad som ingår i 

informationskompetens. Sedan kommer det fram flera aspekter i diskussionen om delvis 

andra frågor. Ett exempel på vad som sagts, och som vi bedömer hör hemma under 

aspekt två, är: 

 
David: ”Att man hittar adekvat information på ganska kort tid” 
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Här kommer även tidsaspekten in; att det inte ska ta alltför lång tid att nå fram till den 

information som man är i behov av. 

 

 

Aspekt tre 

 

Att informationssökning är en process (aspekt 3) snuddar Fanny vid när hon talar om att 

ha kunskap om de vägar man kan gå i sitt sökande efter information, och även det att 

veta hur man kan avgränsa begrepp. Har man den här kunskapen som Fanny talar om, 

då har man ett grepp om hur informationssökningsprocessen går till, och man kan 

tillämpa sin kunskap vid olika situationer, och anpassa den till det aktuella problemet. 

Det betyder att man inte står handfallen inför nya situationer, och handlar även lite om 

informationskompetensens överförbarhet som Pilerot och Hedman skriver om. Har man 

denna kunskap så är det lättare att ”ta med sig” sin informationskompetens till nya 

kontexter och även där kunna bli kompetent. 

 

 

Aspekt fyra 

 

Att kontrollera den information som man har fått, att kunna organisera den och använda 

den, (aspekt 4) är något lärarna berör, men inte så mycket. Det var inte något som 

framkom direkt i svaret på våra frågor om informationskompetens, utan senare i 

resonerande runt andra frågor. Det är främst en av lärarna (David) som berör denna 

aspekt när han talar om att granska, sortera och välja ut, och när han säger:  

 
David: ”Därför att för att du ska kunna hitta ny information i ämnena så gäller det att du kan 

både vara smart när du söker den och dels kunna bearbeta…information när du fått tag i den.” 

 

 

Aspekt fem 

 

Vikten av en kritisk syn på information, och framförallt på dess källor, är något som 

lärarna betonar gång på gång, mycket därför att de på detta område ser stora brister hos 

sina elever. De talar också om kunskap och om att tillägna sig information, att det är 

motsatsen till den ögonblickkunskap som man får genom en snabb Google-sökning. 

Den bygger man inte vidare på, gör den inte till sin egen. Denna aspekt tillhör dem som 

lärarna i vår studie talar mest om. Som ett exempel kan nämnas: 

 
David: ”Var än du än läser den i om det är i en bok eller i på dator, så är det väldigt viktigt att 

du liksom förstår och kan tillägna dig kunskapen på rätt sätt.” 
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7.1.2 Aspekter av informationskompetens enligt Bruce – skolbibliotekarier 

 

Aspekt två 

 

Förmågan att finna information/informationskällor ser bibliotekarierna som en självklar 

del av att vara informationskompetent, det är bland det första som berörs i talet om 

informationskompetens. En informationskompetent person vet enligt Beatrice bland 

annat hur man söker och var man söker. Själva informationskällorna talar 

bibliotekarierna en del om, de talar om att kunna hantera de databaser som finns i 

skolan, och även om att hitta i biblioteket. Deras undervisning handlar mycket om att 

informera eleverna om hur de ska ta sig till olika informationskällor. 

 

 

Aspekt tre 

 

Synen på informationssökning som en process, och något som gör att man kan möta nya 

situationer, finns representerad även hos bibliotekarierna. Ett belysande citat är detta: 

 
Caroline: ”Men annars så skulle jag vilja säga, att när det kommer till en frågeställning som de, 

måste hitta information.. för att kunna lösa, eller göra ett arbete om. Då tycker jag.. att över lag 

så är de inte det” 
(På frågan om elever är informationskompetenta) 

 

 

Aspekt fyra  

 

Bruces fjärde aspekt som handlar om att kontrollera information finns också 

representerad, och det framkommer mest som varande en brist hos eleverna; att de inte 

vet vad de ska göra med informationen när de har funnit den. Denna fjärde aspekt är 

inte, liksom hos lärarna, så framträdande i svaren som vi har fått, och vi drar därmed 

slutsatsen att man inte lägger så stor vikt vid detta just när det gäller 

informationskompetens, utan man kanske mer ser det som tillhörande andra delar av 

undervisningen. 

 

 

Aspekt fem 

 

Vi ser att jämfört med lärarna så betonar bibliotekarierna ännu mer vägen fram till 

informationen, än bearbetningen och användningen av densamma. De talar dock en del 

om informationsanvändning, och liksom lärarna betonar de vikten av källkritik starkt, 

och det anser vi hör hemma under Bruces femte aspekt där informationsanvändningen 

är mer kritisk. Annie talar, liksom Bruce, om att göra informationen till sin egen 

kunskap: 

 
Annie: ”Det är väl jätteviktigt.. för att kunna… hitta information och ta till sig information och 

värdera information.” 
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Det som framkommer om hur informanterna ser på informationskompetens i relation till 

Christine Bruces sju aspekter är att det finns en stor koncentration av svar som hör 

hemma under aspekt två och aspekt fem. Av detta kan man utläsa att man ser 

informationskompetens huvudsakligen som att finna information eller 

informationskällor och som att bygga upp en personlig kunskapsbas inom ett nytt 

intresseområde. Både bland lärarna och skolbibliotekarierna är dessa två aspekter de 

mest framträdande. Skillnaden mellan grupperna är att lärarna betonar aspekt nummer 

fem lite starkare och bibliotekarierna aspekt nummer två. Trots denna skillnad är det 

mer som förenar än som skiljer de båda grupperna i deras uppfattningar om 

informationskompetens. Eftersom det rör sig om två olika kontexter med olika 

bakgrund, utbildning och synsätt (en lärarkontext och en bibliotekariekontext) så är det 

inte förvånande att det finns skillnader, det är snarare mer uppseendeväckande att 

skillnaderna inte är större än vad som har framkommit här.  

 

I avsnitt 2.1.1 gjorde vi antagandet att synen på informationskompetens borde skilja sig 

mer mellan de olika yrkesgrupperna lärare och bibliotekarie än mellan olika 

lärarpraktiker, som Johanna Thors studie (2010) behandlar. Detta visade sig vara ett 

felaktigt antagande, då vi inte har kunnat finna några större skillnader i vår studie än 

Thors gjorde mellan lärarpraktikerna. 

 

 

Vad betyder detta resultat för arbetet med informationskompetens på skolorna? En så 

pass samstämmig syn borde utgöra en bra grund för ett gemensamt arbete med syfte att 

få eleverna informationskompetenta. En förutsättning för ett framgångsrikt samarbete är 

att man är överens om vad man vill uppnå, att man har ett gemensamt mål (Montiel-

Overall 2005, sid. 27f). Är man överens om detta och hur man ska uppnå målet finns 

inga hinder för att sedan fokusera på skilda saker i själva undervisningen inom ett så 

mångfacetterat område som informationskompetens utgör. 

 

7.2 Syn på arbetssätt 

Vi ser att det finns olika sätt att lägga upp undervisning inom informationshantering, 

både i teorin och i praktiken, med fokus på källor och att lära sig hitta antingen i 

biblioteket, på internet eller i ett uppslagsverk, eller med fokus på den information som 

ska tas fram. Det finns restriktioner för när eleverna får använda internet, och vilka 

sidor där som är godkända, och det finns ambitioner att undervisa eleverna genom 

diskussioner med hela klassen. 

 

I forskningsöversikten Informationssökning och lärande (Limberg et al 2002, sid. 95) 

nämns lärarnas brist på kunskaper i informationssökning som ett problem, och i vår 

studie nämner två av lärarna själva sina bristande kunskaper som något som ställer 

hinder i vägen för elevernas utvecklande av informationskompetens. En av dessa tar 

mycket hjälp av skolbibliotekarien, medan den andra av praktiska skäl inte kan göra det 

just nu. 
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På en skola har man separat undervisning i informationshantering i sjuan, medan det på 

de andra integreras i ämnesundervisningen, något som enligt Limberg et al förespråkas 

av många forskare (2002, s. 131). (På skolan ges undervisning i informationshantering 

även integrerat med ämnesundervisningen, men man gör en stor satsning i sjuan på det 

ämne som kallas Skolans val, och dit är informationshanteringsundervisningen förlagd.) 

Det vi har kunnat se i vår undersökning är att man medvetet jobbar med 

informationskompetens på ett annat sätt på den nämnda skolan, och att lärare och 

bibliotek även jobbar närmare varandra. Eftersom vi inte har studerat eleverna själva 

kan vi inte uttala oss om effekten detta arbetssätt har på elevernas 

informationskompetens, och det skulle ha varit intressant att göra en jämförande 

undersökning av det slaget, men det ingår inte här. Teoretiskt sett anser vi i alla fall att 

det borde vara till fördel för eleverna. 

 

 

7.3 Syn på ansvarsfördelning 

Till skillnad från Donners och Hansson & Rimstens studier har våra intervjuer visat att 

informanterna anser att lärarna har huvudansvaret för att eleverna utvecklar 

informationskompetens, även om de också ser att biblioteket och skolledningen har del i 

ansvaret. I Donners studie var uppfattningarna om vem ansvaret vilade på mycket 

skilda, och i Hansson & Rimstens var den rådande uppfattningen att ansvaret låg på 

biblioteket. Dessa studier utfördes på en yrkeshögskola respektive högskolor, och att 

synen är en annan på högstadienivå är kanske inte så förvånande. Eleverna har ännu inte 

blivit vuxna och förväntas inte heller vara så självständiga som vid studier på högre 

nivå, utan lärarens betydelse är väldigt stor. Att frågan om vem som bär ansvaret för att 

elever får möjlighet att utveckla sin informationskompetens är svår och hamnar mellan 

stolarna är det ingen tvekan om. Båda yrkeskategorierna är överens om att alla 

egentligen har ett ansvar men det råder stor osäkerhet var det egentliga ansvaret ligger. I 

vår undersökning är heller inte skolledare tillfrågade, något som vi i efterhand inser 

hade varit till fördel för undersökningen, däremot är både högstadielärarna och 

skolbibliotekarierna i vår undersökning väl medvetna om att det är rektorn som har det 

yttersta ansvaret för att de nationella målen uppfylls och att skolledningens intresse är 

viktigt för skolbibliotekens utveckling. Men i Statens Kulturråds undersökning i 

Skolbiblioteken i Sverige framkommer skolledarens roll betydligt mer än i vår 

undersökning. Det är många punkter som listas upp över rektorns/skolledarens 

kännedom, eller brist på kännedom om skolbibliotekets funktion, personalens kunskap, 

verksamhetsbeskrivning, bibliotekslagen eller resursbehov för att nämna några exempel. 

Det som framgår är att skolledarens bristande kunskap blir en osäkerhet för elever, 

lärare och skolbibliotekarier om vad skolbibliotekets funktion är och vad det kan 

medverka till (1999, s. 63f). Även om det betonas att skolbiblioteksverksamheten 

bygger på samarbete mellan skolbibliotekarier, elever, lärare och skolledning hamnar 

ändå skolbiblioteksfrågan hos ledningen och därmed är den egentligen en ledningsfråga 

(Ibid. s. 65). 

 

Hur ansvarsfördelningen på en skola ser ut påverkar alltså elevernas 

informationskompetens. När det är ett delat ansvar, som det ser ut på de skolor där våra 
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informanter arbetar är det viktigt med klara riktlinjer och en dialog mellan parterna. Då 

kan det delade ansvaret vara positivt. Men det kan också vara negativt, om de olika 

grupperna inte är överens om hur ansvarsfördelningen ser ut och inte är medvetna om 

hur de andra ser på frågan. Det kan skapa osäkerhet om vad som är just ”min” uppgift, 

vilka ”mina” befogenheter är och vad de andra förväntar sig av ”mig”. När det inte finns 

någon klart huvudansvarig blir mycket beroende av den goda viljan hos de berörda. I en 

ideal situation innebär det att alla gör vad de kan med elevernas bästa för ögonen, men 

det finns också en risk att man skjuter över ansvaret och/eller arbetsbördan på någon 

annan. 

 

 

 

7.4 Syn på samarbete 

Både lärarna och bibliotekarierna säger sig se ett värde i att samarbeta med varandra, 

och även anser att det samarbete som finns fungerar bra, men trots det så skiljer de sig 

ganska mycket åt i sina uppfattningar om vad bibliotekarierna förväntas göra. När vi 

frågade lärarna om vad de ansåg vara bibliotekariernas främsta uppgift var det ganska 

självklart för dem att säga ”bokprat” och ”stimulera till läsning”; medan bibliotekarierna 

själva lika mycket ville se sig själva som en pedagogisk resurs och som 

informationsspecialister. 

 

Louise Limbergs avhandling om samspel mellan informationssökning och lärande (Att 

söka information för att lära) beskriver sambandet mellan informationssökning och 

inlärning och dess påverkan för inlärningsresultatet. Enligt Limbergs studie är det 

elevernas uppfattning om informationens innehåll och deras sätt att använda sig av 

informationen som påverkar inlärningsresultatet. Limberg menar också att det inte finns 

en generell informationssökningsprocess, där innehållet i informationen inte skulle 

spela någon roll, vilket tidigare varit uppfattningen (2003, s. 227f).  Detta visar att 

förståelse för informationsinnehållet, att kunna analysera, tolka och kritiskt granska 

spelar stor roll för elevernas resultat. Även i rapporten Skolbiblioteken i Sverige nämns 

Limbergs avhandling. Där betonas att gynnsamma förutsättningar och en helhetssyn på 

inlärningssituationen förbättrar inlärningsresultat och att avhandlingen indirekt visar att 

pedagogers och bibliotekariers samarbete är av stor betydelse (1999, s. 50). Limberg 

sammanfattar också i Skolbibliotekets pedagogiska roll, att biblioteken i allra högsta 

grad kan medverka till att kvaliteten på elevers lärande höjs, men att möjligheten inte 

utnyttjas i så stor utsträckning. Enligt Limberg visar forskningen att både skolkulturen 

och bibliotekets pedagogiska roll består av olika dimensioner. Bland annat nämns 

bibliotekarien, informationssystemet och pedagogiken som bibliotekets dimensioner, 

och lärarna, eleverna och undervisningsmetoderna som skolans dimensioner. Det är när 

dessa dimensioner samspelar som möjligheten för biblioteket att höja kvaliteten visar 

sig. Förutsättningarna för ett meningsfullt lärande för eleverna är att det också finns en 

öppenhet mellan lärare och bibliotekarier och att de båda yrkeskategorierna tar tillvara 

de olika kompetenserna (2002, s. 89). Informanterna i vår undersökning har enligt 

svaren i undersökningen inget emot att samarbeta mer än vad som görs idag, tvärtom ser 

de positivt på att det skulle finnas en person till som kan vara behjälplig vid 
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undervisning i informationssökning. I teorin låter detta bra men i praktiken visar vår 

undersökning att det är svårt att åstadkomma. Tidsbrist nämns som en hindrande faktor 

men även praktiska hinder finns, som exempelvis lokaler att använda. Som vi tolkar det, 

finns det också många andra, underliggande faktorer och orsaker till bristande 

samarbete som ingen av informanterna egentligen sätter fingret på vad det är. En oklar 

bild av skolbibliotekets verksamhet och funktion och osäkerhet kring ansvarsfrågan kan 

exempelvis nämnas som förmodade orsaker. Dessutom är skoltraditionen såväl som 

bibliotekstraditionen djupt rotade, vilket också lyser igenom i undersökningen. 

 

 

 

7.5 Syn på elevernas kunskap och färdigheter 

Ingen av våra informanter uttrycker någon slags hopplöshet när det gäller synen på 

eleverna. De ser många brister, men också möjligheter, och tror att det mycket är 

omständigheterna som styr; eleverna har en stressig tillvaro och gör sina prioriteringar 

för att få tillvaron att gå ihop. Då kanske de tycker att annat är viktigare än vad de 

vuxna i skolan gör, men, som läraren David säger, är de motiverade så kan de 

åstadkomma mycket, också på egen hand. Då blir en stor del av lärarens (och 

bibliotekariens) arbete att motivera, inspirera och intressera eleverna för det de behöver 

lära sig, och kan man få dem att inse nyttan av att vara informationskompetent, så är det 

alls ingen omöjlig uppgift. Enligt Limberg har också samarbete mellan lärare och 

skolbibliotekarier betydelse för elevers kunskapsinhämtning och färdigheter. Både 

forskning och undersökningar talar för att ett gemensamt samarbete mellan 

skolbibliotekarier och lärare samt utnyttjande av de olika yrkeskategoriernas skilda 

kompetenser ger bättre förutsättningar för elevers kunskapsutveckling (2002, s. 90). 

 

Det som dock kan vara ett hinder i arbetet är om man ser olika på eleverna och deras 

förutsättningar. Som vi visade i analysen kunde vi urskilja ett synsätt (som även 

Limberg & Folkesson har identifierat, 2006, sid 65f) som innebar att elevernas ålder 

sågs som varande av stor betydelse; två av informanterna (båda lärare) förklarade 

elevernas oförmåga till källkritik med att de var så unga, och ansåg att de som var mest 

kompetenta var de som var mer mogna och hade tillägnat sig mer av vuxenvärldens 

kunskaper. Denna uppfattning kom inte fram hos de andra informanterna, och om man 

inte tror att åldern är ett hinder för att kunna utveckla informationskompetens eller 

källkritisk förmåga, då kanske man arbetar på ett annat sätt och med delvis andra mål. 

 

Samma sak gäller om man anser att källkritisk förmåga är en personlig egenskap. Om 

man är i en samarbetssituation, antingen lärare/bibliotekarie eller lärare/lärare och de 

olika parterna inte ser likadant på eleverna och deras möjligheter att lära sig, kan det 

uppstå spänningar som försvårar samarbetet och därmed inte gagnar eleverna. Av denna 

anledning har vi bedömt synen på eleverna som en viktig faktor som påverkar elevernas 

möjligheter att utveckla informationskompetens. 
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8. SLUTSATSER 
 

Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att undersöka högstadielärares och 

skolbibliotekariers syn på informationskompetens. Undersökningsmaterialet har bestått 

av sex intervjuer med högstadielärare och skolbibliotekarier på fyra olika 

högstadieskolor. Dessa intervjuer har transkriberats för att sedan analyseras utifrån 

Christine Bruces teori om informationskompetens. 

Nedan redogörs för de slutsatser som framkommit utifrån undersökningens resultat.  

 

Uppsatsens första frågeställning lyder: 

 

- Hur ser högstadielärare och skolbibliotekarier på informationskompetens? 

 

I vår undersökning fördelar sig informanternas svar på fyra av Bruces sju aspekter av 

informationskompetens, och störst vikt läggs vid aspekt två och fem. Aspekt två innebär 

att se informationskompetens som att finna information/informationskällor. Aspekt fem 

innebär att se informationskompetens som att bygga upp en personlig kunskapsbas inom 

ett nytt intresseområde och förhålla sig kritisk till information. Både högstadielärare och 

skolbibliotekarier anser att aspekt två och fem är viktigast. 

 

Det vi har kunnat utläsa av vårt material visar att högstadielärarna och 

skolbibliotekarierna i lika stor utsträckning anser att elevernas informationskompetens 

är mycket viktig, att det handlar om ett livslångt lärande som hela tiden utvecklas och 

behöver utvecklas genom vägledning. Synen på informationskompetens, arbetssätt, 

ansvarsfördelning, samarbete och synen på elevernas kunskap och färdighet var de 

områden vi ställde frågor om. 

 

Vi hade själva en egen föreställning om att högstadielärarna mer skulle föreslå att 

informationskompetens var något eleverna skulle tillägna sig i biblioteket, genom 

informationssökning, och att det inte ansågs vara en kompetens som är nödvändig i 

andra sammanhang eller i andra ämnen. Därför var det extra spännande att genomföra 

intervjuerna och vi såg positivt på att ett annat resultat framkom under resans gång! 

 

Vi ville även undersöka vad som påverkar elevernas möjligheter att utveckla 

informationskompetens, och därmed lyder uppsatsens andra frågeställning: 

 

- Vilka faktorer anser högstadielärare och skolbibliotekarier påverkar elevernas 

möjligheter att utveckla informationskompetens? 

 

Synen på arbetssätt, ansvarsfördelning, samarbete och på elevernas kunskap och 

färdigheter har framkommit som påverkande faktorer. En utförligare beskrivning av 

dessa faktorer framgår i redovisningen av intervjumaterialet i kapitel sju. Något som 

visade sig efterhand och som vi inte räknat med skulle framkomma i vår undersökning, 

var att vi kunde urskilja stora skillnader i teori och praktik. Teoretiskt var 

högstadielärarna och skolbibliotekarierna i stort sett överens när det gällde de flesta 

områden vi ställde frågor om, t ex att ansvaret för att eleverna utvecklar 

informationskompetens är allas ansvar, eller att samarbetet mellan yrkeskategorierna 
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kunde utvecklas mer. I praktiken, när det gäller arbetssättet, ansvaret eller samarbetet 

mellan yrkeskategorierna uppenbarar sig skillnader och olika synsätt och det 

samstämmiga i teorin verkar ha stora svårigheter att göra sig gällande i 

yrkeskategoriernas vardag och verklighet. 

 

Enligt vår undersökning har flera av informanterna från båda yrkeskategorierna höga 

ambitioner och svarar för krävande arbetsinsatser men ändå når inte ansträngningarna 

helt och fullt fram, vare sig till den andra yrkeskategorin, till de ansvariga i ledningen 

eller till de som behöver arbetsinsatserna bäst, dvs eleverna. Vårt intryck är att båda 

yrkeskategorierna upplever sig i viss mån bakbundna av faktorer de inte själva kan 

påverka och det är dessa faktorer som påverkar elevernas möjligheter att utveckla 

informationskompetens mer, än vad som är fallet idag. 

 

I tidigare studier har ämnet informationskompetens behandlats och diskuterats med 

fokus på lärande och informationssökning, till exempel Hedman och Lundh (2009) och 

Limberg, Hultgren och Jarneving (2002). Flera tidigare studier koncentrerar sig även på 

gymnasie- och högskolestudenters informationskompetens, till exempel Donner (2002) 

och Thors (2010). Genom att fokusera på skolbibliotekarier och lärare på högstadienivå 

belyser vi informationskompetens ur ytterligare ett perspektiv, och ökar därmed 

förståelsen för begreppet och problematiken kring informationskompetens.  

 

Vi konstaterar att det finns förbättringar och insatser som behöver göras för att utveckla 

samarbetet mellan högstadielärare och skolbibliotekarier. Ämneskunskaper och 

informationskompetens går hand i hand och därmed finns också möjligheten för 

högstadielärare och skolbibliotekarier att samarbeta för elevernas bästa. Här belyser vi 

några viktiga områden som kan gynna utvecklingen av elevers informationskompetens. 

 

Ämnesintegration är en viktig del, dvs att använda informationskompetens i 

undervisningen och utgå från bibliotekets roll. Möjligheter finns att skapa och 

genomföra uppgifter till ämnet som kräver eget sökande i databaser eller via internet, 

värdering av källor och information samt källkritik ingår naturligt i en sådan uppgift. 

Samverkan och samarbete sker om högstadieläraren och skolbibliotekarien tillsammans 

planerar uppgiften, vilka databaser eller annan tillgänglig information som får eller kan 

användas, dessutom möjliggörs en anpassning för individuella lösningar för elevernas 

förutsättningar. 

 

Anpassning av styrdokument, större ansvarstagande och mer visat intresse från ledning 

ger mer tyngd för beslut som gäller skolbiblioteket och dess utveckling. Det finns 

exempel på där samarbete mellan yrkeskategorierna fungerar bra, men det är ofta 

enskilda individer inom de olika yrkeskategorierna som engagerar sig av eget intresse, 

vilket i och för sig är bra och välkommet. Men det ska inte vara upp till individerna om 

samarbetet sker, det är en ledningsfråga och bör därför finnas med i styrdokument. 

Samverkan och samarbete ökar om skolbibliotekarier och högstadielärare i olika 

sammanhang kan träffas, både formellt och informellt. Informellt kan närheten till 

lärarrum och gemensamma fikaraster spela stor roll, formellt kan samverkan ske i olika 

utvecklingsgrupper eller i gemensam fortbildning. 
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Samarbete och planering av vad skolbiblioteket ska användas till är nödvändig, att ha 

tillgång till tekniken och viljan att förändra räcker inte. Skolbiblioteksverksamheten 

behöver ha en tydligare förankring i måldokument för skolan. Biblioteket är en viktig 

resurs för skolan och dess elever, det finns ett stort informationsutbud genom ett 

varierande antal medier, det finns resurser och kompetens som inte utnyttjas till fullo. 

Alla ansvariga och delaktiga bör ställa sig frågan; Varför har vi ett skolbibliotek? Vad 

ska vi använda det till och hur utnyttjar vi det bäst? 

 

I vår undersökning framkom flera faktorer som behöver diskuteras närmare och som 

tidigare även har diskuterats i litteratur och forskning vi tagit del av inför den här 

uppsatsen. För en större studie eller som förslag till fortsatt forskning vore det intressant 

att lägga till elevernas perspektiv och vad de skulle ha haft för syn på vad 

informationskompetens är, om de anser att de har någon undervisning i det, och vem det 

i så fall är som undervisar i det. Att undersöka hur skolledare ser på 

informationskompetens vore också intressant, liksom att göra en jämförande studie av 

hur elevernas informationskompetens rent konkret ser ut på skolor där olika 

förhållanden råder inom de områden som denna studie har visat vara av betydelse. 

 

I en kvalitativt inriktad undersökning av det här slaget är det svårt att tala om validitet 

och reliabilitet i den bemärkelsen de används inom kvantitativ forskning, och istället 

väljer vi att tala om giltighet, pålitlighet och trovärdighet. Vårt empiriska material är 

inte så stort, men eftersom vi inte gör några anspråk på att kunna generalisera resultatet, 

anser vi inte att det utgör ett problem. Denna studie är en beskrivning och tolkning av en 

liten del vi valt att koncentrera oss på inom detta omfattande ämne, och äger där sin 

giltighet. Även med ett begränsat antal informanter ökar förståelsen för den stora 

spännvidd som finns när det gäller synen på informationskompetens. Detta gör att 

uppsatsen är användbar även i ett större perspektiv. Enligt Bryman (2001, sid. 260f) 

uppnår man pålitlighet och trovärdighet genom att noga redogöra för tillvägagångssättet 

i alla stadier av studien, och detta är något vi har strävat efter att göra. Vi vill även 

genom att använda citat ur intervjuerna vara trovärdiga på så sätt att läsaren själv i viss 

mån kan bedöma och tolka vad informanterna har sagt, för att så kunna bedöma vår 

tolkning. 
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SAMMANFATTNING 
 

Syftet med den här uppsatsen var dubbelt: att undersöka högstadielärares och 

skolbibliotekariers syn på informationskompetens, och att uppmärksamma faktorer som 

kan påverka de nämnda två gruppernas engagemang och uppgifter. För att uppnå vårt 

syfte ställde vi frågorna: 

 

Hur ser högstadielärare respektive skolbibliotekarier på informationskompetens? 

 

Vilka faktorer anser informanterna påverkar elevernas möjligheter att utveckla 

informationskompetens? 

 

För att kunna besvara våra frågeställningar har vi genomfört intervjuer med tre 

högstadielärare och tre skolbibliotekarier från fyra olika skolor. Vi har sedan 

transkriberat intervjumaterialet och analyserat det dels genom att identifiera olika teman 

som har visat sig vara av betydelse för arbetet med informationskompetens, och dels 

genom att använda Christine Bruces sju aspekter av informationskompetens för att 

kunna jämföra de olika uppfattningarna om informationskompetens. 

Nedan beskriver vi vad vi har funnit för svar på våra frågor. 

 

 

Fråga ett: hur ser högstadielärare respektive skolbibliotekarier på 

informationskompetens? 

 

Vi kunde konstatera att informanternas uppfattningar koncentrerade sig runt Bruces 

andra och femte aspekt, som innebär att man ser informationskompetens som att finna 

information/informationskällor (aspekt två), och som att bygga upp en personlig 

kunskapsbas inom ett nytt intresseområde och kunna se kritiskt på informationen 

(aspekt fem). Lärarna betonade starkare aspekt fem och bibliotekarierna aspekt två, men 

samstämmigheten i uppfattningar var mer framträdande än olikheterna. 

 

Det som framkommer är alltså en ganska likvärdig syn på informationskompetens. Vid 

både lärarnas och bibliotekariernas beskrivning av vad informationskompetens är, vilka 

färdigheter som krävs, vilka kriterier som är viktiga för en elev att uppnå för att kunna 

sägas vara informationskompetent, är svaren samstämmiga i vår undersökning. Både 

lärare och bibliotekarier talar om elevernas färdigheter och kunnande när det gäller 

tekniken att använda datorer och internet och de talar också om samma brister hos 

eleverna i informationskompetens däribland oförmåga att vara kritiska, att inte jämföra 

källor med varandra, otålighet - det ska gå snabbt att hitta information. 

 

Trots denna samstämmiga syn på informationskompetens och elevers färdigheter och 

brister, märks ändå en antydan till ett traditionellt synsätt eftersom ett svar visar att 

bibliotekariens främsta uppgift ändå är bokprat. 
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Fråga två: vilka faktorer anser högstadielärare och skolbibliotekarier påverkar 

elevernas möjligheter att utveckla informationskompetens?  

 

Vi har identifierat fem områden som påverkar elevernas möjligheter att bli 

informationskompetenta. Dessa är synen på informationskompetens, arbetssätt,  

ansvarsfördelning, synen på samarbete mellan lärare och bibliotekarier, och synen på 

elevernas kunskap och färdigheter. 

 

Vid närmare granskning av intervjufrågor och svar, framträder en tydlig skillnad mellan 

det vi kan kalla samstämmighet i önskemål och det som är verklighet för våra 

informanter. Teori och praktik går inte hand i hand när det gäller elevers inhämtande av 

informationskunskap. Praktiska hinder, nedskärning av personella resurser samt 

tekniska resurser och lokal arbetsmiljö gör att det som verkar vara en likvärdig önskan 

om att öka elevers informationskompetens inte är genomförbar i praktiken. För att 

förbättra situationen krävs anpassning av styrdokument, ett större ansvarstagande och 

mer visat intresse från ledning liksom samarbete mellan de olika yrkeskategorierna och 

planering av vad skolbiblioteket ska användas till. Dialog behöver finnas på skolorna 

för att medvetandegöra de olika grupperna om vad för slags olika uppfattningar som 

finns och för att undvika oklarheter.  
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BILAGA 1 Intervjuguide bibliotekarie 
 

 

Information: 

 

Vi är studenter på Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap på högskolan 

i Borås. Vi genomför den här intervjun som en del i vårt uppsatsarbete. Syftet är att ta 

reda på synen på informationskompetens hos lärare och bibliotekarier. 

Vi kontaktade dig och var villig att delta i den här undersökningen vilket vi är glada för! 

Dina svar kommer att vara helt anonyma och du får möjlighet att ta del av 

undersökningens resultat, när uppsatsen är klar. 

Du får möjlighet att ställa frågor till oss under sista delen av intervjun och vi lämnar e-

postadresser om du har frågor du vill ställa till oss senare. 

 

 

 

Då börjar vi intervjun: 

 

* Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

* När eleverna kommer till dig och vill ha hjälp med informationssökning, hur hjälper 

du dem? 

 

* Vad anser du ingår i begreppet informationskompetens? 

 

* Upplever du att högstadieelever är informationskompetenta? 

 

* Hur tror du att eleverna bäst utvecklar informationskompetens? 

 

* Får eleverna någon undervisning i att söka och använda information? Hur? Vad är 

målet med denna undervisning, och hur är den relaterad till läroplanen? 

 

* Finns det några uttalade mål på skolan när det gäller informationskompetens? Vilka? 

 

* Vilken betydelse har skolledningen för arbetet med informationskompetens? 

 

* På vem ligger idag ansvaret för att eleverna utvecklar informationskompetens? Vad 

anser du om det? 

 

* I förhållande till ämneskunskaper - hur viktigt är informationskompetens? Kan 

informationskompetens vara utvecklande för elevens ämneskunskaper? 

 

* Vilken roll anser du att informationskompetens har för livslångt lärande? 

 

* Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 
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* Vad har du för annan erfarenhet av biblioteksarbete? Annat skolbibliotek? 

Folkbibliotek? 

 

* Har informationssökning/informationskompetens behandlats särskilt under din 

utbildning? Hur? 

 

* Samarbetar du med lärarna på skolan när det gäller informationssökning? Hur? 

 

* Anser du att samarbetet med lärarna fungerar bra, eller skulle du vilja förändra något? 

 

* Har skolan några direktiv för samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare? / På vems 

initiativ sker samarbetet? / Vem ansvarar för att ett samarbete kommer till stånd? 

 

* Vilken betydelse har skolledningen för samarbetet mellan dig och lärarna? 

 

* Har du några frågor du vill ställa? 

 

 

 

 

Då avslutar vi intervjun och tackar dig för att du ville vara med! 
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BILAGA 2 Intervjuguide lärare 
 

 

Information: 

 

Vi är studenter på Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap på högskolan 

i Borås. Vi genomför den här intervjun som en del i vårt uppsatsarbete. Syftet är att ta 

reda på synen på informationskompetens hos lärare och bibliotekarier. 

Vi kontaktade dig och var villig att delta i den här undersökningen vilket vi är glada för! 

Dina svar kommer att vara helt anonyma och du får möjlighet att ta del av 

undersökningens resultat, när uppsatsen är klar. 

Du får möjlighet att ställa frågor till oss under sista delen av intervjun och vi lämnar e-

postadresser om du har frågor du vill ställa till oss senare. 

 

 

 

Då börjar vi intervjun: 

 

* Vilka ämnen undervisar du i? Har du några andra arbetsuppgifter utöver detta? 

 

* Får eleverna hjälp av lärare eller skolbibliotekarie när de ska söka information? 

 

* Vad anser du ingår i begreppet informationskompetens? 

 

* Upplever du att högstadieelever är informationskompetenta? 

 

* Hur tror du att eleverna bäst utvecklar informationskompetens? 

 

* Får eleverna någon undervisning i att söka och använda information? Hur? Vad är 

målet med denna undervisning, och hur är den relaterad till läroplanen? 

 

* Finns det några uttalade mål på skolan när det gäller informationskompetens? Vilka? 

 

* Vilken betydelse har skolledningen för arbetet med informationskompetens? 

 

* På vem ligger idag ansvaret för att eleverna utvecklar informationskompetens? Vad 

anser du om det? 

 

* I förhållande till ämneskunskaper - hur viktigt är informationskompetens? Kan 

informationskompetens vara utvecklande för elevens ämneskunskaper? 

 

* Vilken roll anser du att informationskompetens har för livslångt lärande? 

 

* Hur länge har du arbetat på denna skola? 

 

* Har du arbetat på någon annan skola tidigare? 
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* Har informationssökning/informationskompetens behandlats särskilt under din 

utbildning? Hur? 

 

 

* Använder du dig av skolbiblioteket i undervisningen? Hur? 

 

* Vad anser du är skolbibliotekariens främsta uppgift? 

 

* Samarbetar du någon gång med skolbibliotekarien när det gäller informationssökning? 

Hur sker samarbetet? Var? Hur ofta? På vems initiativ sker samarbetet? 

 

* Hur ser du på om skolbibliotekarien skulle vara mer involverad i undervisningen? 

 

* Anser du att samarbetet med skolbibliotekarien fungerar bra, eller skulle du vilja 

förändra något? 

 

* Har skolan några direktiv för samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare? / På vems 

initiativ sker samarbetet? / Vem ansvarar för att ett samarbete kommer till stånd? 

 

* Vilken betydelse har skolledningen för samarbetet mellan lärarna och 

skolbibliotekarien? 

 

* Har du några frågor du vill ställa? 

 

 

 

 

 

Då avslutar vi intervjun och tackar dig för att du ville vara med! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


