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Klippt ur artiklarnas 
diskussioner och slutsatser

/.../ skolutveckling är beroende av utbildade och 
engagerade pedagoger, bibliotekarier och rektorer 
vars olika yrkesroller och styrkor måste ges tid att få 
mötas i en alltmer digitaliserad skolvardag. 
Från sidan 28 i Therese Samuelssons artikel.

Ur ett demokratiskt perspektiv är det därför viktigt 
att eleverna får lära sig att känna igen tendentiös 
information.  
Från sidan 52 i Maria Gellerts artikel.

Det handlar också om att utveckla samarbetet  
i arbetet med gymnasiearbetet ännu mer, att bli en 
tydligare del av undervisningen. 
Från sidan 69 i Lisa Pedersens artikel.

Genom att ge utrymme i bibliotekariernas tjänster 
för pedagogisk verksamhet kan de bidra till att inte-
grera biblioteket i daglig verksamhet.  
Från sidan 84 i Berit Wijk Tegenrots artikel.

Om det finns en samsyn bland rektorer, som har 
mandat att påverka utvecklingen av skolbiblio-
teks-verksamheten, kan den samlade kunskapen 
kanske leda till snabbare insatser för att stärka stö-
det till elever i deras kunskapsutveckling.  
Från sidan 105 i Maria Lindroths artikel.
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Inledning
2010 års skollag slog fast att alla elever, oavsett skolform, 
ska ha tillgång till skolbibliotek. Formuleringen i lagen 
har väckt mycket kritik för sin otydlighet och fortfaran-
de, nio år senare, finns stora kvalitetsmässiga variationer. 
Svenska skolbibliotek är långt ifrån alltid en integrerad 
del av skolverksamheten. Skollagens skrivning skärptes 
2018, då ett regeringsbeslut togs som säger att skolbib-
liotekets verksamhet ska användas som en del i under-
visningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och 
digitala kompetens. Skrivningen påverkar både rektorers 
och lärares uppdrag, undervisningen i enskilda ämnen 
samt skolbibliotekets roll. Därefter har ytterligare sats-
ningar gjorts för att skolbiblioteken ska stärkas. Reger-
ingen har utlovat att utbildade bibliotekarier på landets 
skolbibliotek ska öka (Regeringen 2019) och Kungliga 
biblioteket har presenterat en nationell biblioteksstra-
tegi där frågan om stärkta skolbibliotek poängteras, 
exempelvis genom ”ökad tillgång till utbildade skolbibli-
otekarier och bättre samverkan med ledning och lärare” 
(Fitchelius, Persson & Enarsson, 2019:17). 

Som en följd av det senaste decenniets nya lagtexter 
och styrdokument blir ett ofrånkomligt krav att samt-
liga skolor ställer sig frågor kring hur skolbibliotekets 
verksamhet integreras i övrig utbildning på skolan samt 

om, och i så fall hur, den behöver stärkas. Vilken roll och 
funktion ska skolbiblioteket ha? Hur kan skolbiblioteka-
riens kompetens nyttjas fullt ut? 

Härur växer incitamentet att starta en forskningscirkel 
för skolbibliotekarier, i synnerhet utifrån skollagens 
skärpning från halvårsskiftet 2018. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad hade som 
avsikt att förbereda förvaltningens skolbibliotekarier 
och deras verksamheter på hur skolbibliotekets verk-
samhet ska användas som en del i undervisningen med 
målet att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala 
kompetens. Satsningen ligger också väl i linje med såväl 
Regeringsförklaringen från 2019 som den nationella 
biblioteksstrategin Demokratins skattkammare - förslag 
till en nationell biblioteksstrategi från samma år. 

Inbjudan till forskningscirkeln gick ut till skolbiblioteka-
rierna inom den kommunala gymnasieskolan i Malmö 
stad. Deltagarna skulle få möjlighet att regelbundet 
träffas under tre terminer, från höstterminen 2017 till 
och med vårterminen 2019, för att undersöka, reflektera 
och diskutera sin roll i undervisningen på sina respektive 
gymnasieskolor. 
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Vad innebär en 
forskningscirkel för 
skolbibliotekarier? 

Formen
Forskningscirkeln skapar en mötesplats där deltagarna 
ges tid att reflektera kring sin roll och där forskning och 
didaktiska diskussioner får utmana både tankar och er-
farenheter, att få ta del av kollegors erfarenheter och få 
vara del i ett kollegialt lärande (Persson 2009). Ett syfte 
med arbetet i forskningscirkeln, och som skiljer den från 
en utbildning eller ett utvecklingsarbete, är också att 
deltagarna själva arbetar aktivt i en forskningsliknan-
de process. De ställer frågor som de själva formulerar 
utifrån praktiken och söker kunskap kring problemen. 
Samtidigt ges kollegialt stöd för att utveckla ämnes- och 
metodkunskaper och stöd när det gäller att få ta del 
av aktuell forskning. Arbetet görs tillsammans med en 
forskarutbildad handledare (Persson 2009).

Varje deltagare har haft som uppgift att undersöka hur 
samverkan kan genomföras i den egna verksamheten. 
Inom ramen för denna forskningscirkel gavs deltagar-
na därför möjlighet att utforska hur skolbibliotekets 
verksamhet kan användas som en del i undervisningen 
för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala 
kompetens i samverkan med skolans lärare. 

Grund till innehållet
Vi tog avstamp i Cecilia Gärdéns forskning som samman-
fattas i forsknings- och kunskapsöversikten Skolbibliote-
kets roll för elevers lärande (2017). I översikten lyfts teman 
som de senaste årens undersökningar inom skolbiblio-
teksområdet både bekräftar och stärker:

 � Vikten av samarbete mellan lärare 
och skolbibliotekarier.

 � Vikten av stöd hos skolledning.

 � Skolbibliotekets betydelse för läsning.

 � Skolbibliotekets betydelse för 
informationskompetens

 � Problematiken med att lärare ofta har 
låg kunskap om skolbibliotek. 

 � Hur brist på fackkunskap eller utbildning hos 
de som arbetar i skolbiblioteket påverkar 
inriktning och kvalitet i verksamheten.

Deltagarna i forskningscirkeln tog avstamp i dessa te-
man när de planerade de egna studierna och den inne-
hållsliga ramen för forskningscirkeln var därmed satt. 
Egentligen intresserade sig alla för samtliga teman men 
ur olika perspektiv och i varierad grad, vilket synliggörs 
i artiklarna. Utgångspunkten för samtliga är dock ett 
skolbibliotek som är bemannat med adekvat utbildad 
personal. 

… och så kort om formen igen
Deltagarna genomförde undersökningar som vi tolka-
de och diskuterade tillsammans. De tog också del av 
relevant forskning för att få ökad förståelse, fördjupad 
kunskap och möjlighet att sätta undersökningarna i ett 
större sammanhang. 

Forskningscirkeln pågick under tre terminer, alltså 1,5 år. 
Deltagarna träffades vid 12 tillfällen och 2 timmar avsat-
tes för varje tillfälle vilket innebar 4 träffar per termin. 

Skolbibliotekarierna träffades vid ytterligare några tillfäl-
len under höstterminen 2019 eftersom gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad även ef-
terfrågade en skriftlig rapport från cirkeln. Föreliggande 
rapport innehåller deltagarnas artiklar och en kappa där 
artiklarna infogas i sitt sammanhang. Kappan är skriven 
av forskningscirkelledaren, en forskarutbildad lärare från 
VIS, Vetenskap i skolan.
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Från vänster i bild: Maria Brännström, Berit Wijk Tegenrot, Maria 
Lindroth, Maria Gellert, Lisa Pedersen och Therese Samuelsson.

Deltagarna och 
några ord om 
projekten
Samtliga deltagare i forskningscirkel arbetar 
som skolbibliotekarier i Malmö stad och är 
också utbildade bibliotekarier. 

Maria Brännström, filosofie licentiat, i svenska med 
didaktisk inriktning, lärare och verksamhetsledare för 
VIS, Vetenskap i skolan, har varit cirkelledare. Under 
träffarna har hennes uppgift varit att presentera relevant 
litteratur, utmana deltagarna i reflektion och diskussion 
samt stödja arbetet med forskningsprojekten utifrån ett 
vetenskapligt förhållningssätt. Ytterligare en uppgift har 
varit att skriva kappan och sammanställa slutrapporten.

Berit Wijk Tegenrot är skolbibliotekarie på S:t Petri 
skola. Artikeln presenterar en studie kring lärarnas upp-
fattning om bibliotekariens roll i arbetet med elevernas 
gymnasiearbete. Det framkom i studien att biblioteka-
riens roll var som expert inom informationssökning och i 
den pedagogiska verksamheten agerade oftast biblio-
tekarien på nivån som instruktörer eller handledare och 
en viss samverkan sker mellan lärare och bibliotekarie. 
Det kan i artikeln konstateras att mer arbete behövs 
för att uppnå likvärdighet och samverkan mellan lärare 
bibliotekarie.

Maria Lindroth är bibliotekarie på Mellanhedsskolan, 
men var under större delen av den period forsknings-
cirkeln pågick bibliotekarie vid Pedagogisk Inspiration. 
I hennes projekt är det rektorernas uppfattning om 
skolbiblioteksverksamheten som studerats. Det fram-
kom att rektorerna väl känner hur en skolbibliotekarie 
med sin kompetens kan bidra till undervisningen i syfte 
att stärka elevernas måluppfyllelse. Rektorerna har en 
vision att utveckla skolbiblioteken, men det behövs mer 
samarbete mellan bibliotekarier, skolledare och lärare 
för att nå dit.

Maria Gellert är bibliotekarie på Norra Sorgenfri 
gymnasium. Studien belyser hur samverkan mellan 
bibliotekarie och lärare kan utveckla unga nyanländas 
lärande i digital sök- och informationskritik. Resultaten 
visar att elevernas förmåga till digital informationssök-

ning utvecklas i takt med att deras ämneskunskaper 
och begreppsapparat förbättras. Förmågan att kritiskt 
granska en källa följde inte samma utvecklingskurva, 
och det verkar som om eleverna möter olika utmaningar 
i informationssökningen än i källkritiken. Hemspråk och 
digital informationssökning kan samverka positivt till 
elevernas lärande även om eleverna är ovana vid digital 
läsning. Källkritik är ett komplicerat kunskapsområde 
där elevens lärande gynnas av en långsiktig, strukture-
rad och ämnesövergripande undervisning som erbjuder 
mycket stöttning. 

Lisa Pedersen är bibliotekarie på S:t Petri skola. I 
hennes studie ligger fokus på elevernas uppfattning av 
skolbibliotekariens arbete. Genom att intervjua elever 
som precis avslutat sitt gymnasiearbete ger undersök-
ningen en insikt i hur de samverkat med bibliotekarien. 
Resultatet av studien visar hur eleverna inte riktigt vet 
vad de kan förvänta sig för stöd av bibliotekarien. Elever-
na menar också att bibliotekarien kan bli mer delaktiga 
i arbetet med gymnasiearbetet och stötta i alla delar av 
processen. 

Therese Samuelsson är bibliotekarie och gymna-
sielärare i svenska på Malmö Idrottsgymnasium. Studien 
belyser dels gymnasieelevers digitala läsvanor, dels 
hur skolbibliotekarien kan samverka med lärare för att 
utveckla elevers digitala läsande. Resultatet av studien 
tyder på att den digitala läsningen fungerar bättre än 
väntat. Eleverna i de undersökta klasserna på MIG är 
vana vid det digitala mediet och upplever att det är bra 
att arbeta med digitala läsverktyg i skolan. Detta innebär 
att läsförmågor som kan knytas till digitala läsfaktorer 
tydligare behöver användas i skolarbetet. Att skolbib-
liotekarier och lärare hittar vägar till samarbete och 
kunskapsdelande är utvecklande för båda yrkesrollerna 
och kan ge eleverna fler perspektiv till att lösa och läsa 
en skoluppgift i en digital skolvardag.
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Innehållet i 
forskningscirkelns 
träffar
Deltagarna i forskningscirkeln hade som 
uppdrag att undersöka hur skolbibliote-
kets verksamhet kan användas som en del 
i undervisningen, med målet att stärka 
elevernas språkliga förmåga och digitala 
kompetens. Skolbibliotekariens uppgift, att 
samverka med lärare, var i fokus för arbetet i 
forskningscirkeln. Med uppgiften följde höga 
förväntningar på kommande terminers arbe-
te. Att få dela erfarenheter med varandra, få 
möjlighet att undersöka samverkansformer 
med mål att stärka elevernas språkliga och 
digitala förmåga och hur de kan fungera 
liksom att få tid att teoretisera kring sin verk-
samhet i ett kollegialt lärande såg deltagarna 
fram emot. 

Den första terminen läste vi litteratur tillsammans som vi 
samtalade om när vi möttes. Tankar och frågor koppla-
des till litteraturen. Vi läste såväl artiklar som anknöt till 
begreppen samarbete och samverkan, texter om skol-
biblioteksforskning och skolbibliotekspraktik (Gärdén 
2013), Skolbibliotekets roll för elevers lärande (Gärdén 
2017) som boken Introduktion till ett vetenskapligt 
förhållningssätt – en liten bok om att komma igång med 
forskning (Lagergren et al. u å).  Vi läste och diskuterade 
också Skolinspektionens kvalitetsgranskning Skolbib-
lioteket som pedagogisk resurs (2018) som bland annat 
visar att integrerade och välanvända skolbibliotek har 
relevans för elevers skolprestationer. Samverkan är med 
andra ord betydelsefull.

Vi tog avstamp i modeller för samverkan, både Kult-
haus modell och den sk TLC modellen (teacher librarian 
collaboration) vilken initialt användes för att beskriva 
den samverkan som deltagarna upplevde mellan skol-
biblioteket och övriga skolverksamheten.  Modellerna 
fungerade både som reflektionsverktyg för den befint-

liga verksamheten och som analysverktyg i deltagarnas 
studier. Första terminens arbete hade som mål att för-
bereda för de frågeställningar som deltagarnas studier 
ämnade utgå från. 

Under termin två utformade deltagarna efterhand sina 
studier. Undersökningar av olika samverkansformer 
och didaktiska uppdrag, som skolbibliotekarier och 
lärare delar, påbörjades. Deltagarna genomförde sina 
undersökningar, problematiserade forskningsfrågor 
och metodfrågor. Bearbetning samt genomförande av 
analysarbetet påbörjades i huvudsak under den tredje 
terminen. Undersökningarna sammanställdes och vi tog 
ett gemensamt beslut att skriva artiklar om de genom-
förda studierna. Så blev också fallet! Det medförde att 
vi behövde mer tid och att vi därmed fick möjlighet att 
träffas vid ytterligare tre tillfällen inom forskningscir-
kelns ram. Att arbeta sig igenom en skrivprocess stödjer 
utvecklingen av forskningslitteracitet, vilket innebär att 
fördjupa ”förmågan att undersöka, kritiskt granska och 
analysera den egna praktiken och den egna skolan med 
hjälp av forskning” (Persson 2017). Processen stödjer 
deltagarnas utveckling av forskningslitteracitet och kan 
etablera ett vetenskapligt förhållningssätt till den peda-
gogiska praktiken.  

Den egna studien bidrar till att utveckla och förankra ett 
sådant förhållningssätt

Forskningscirkeln utvärderades med hjälp av den enkät 
som Malmö stad använde 2009 då dittills pågående och 
genomförda forskningscirklar genomlystes av avdel-
ningen för Kvalitet och utvärdering vid Lunds univer-
sitet. (Se bilaga 1). Vi har också varit angelägna om att 
få tillfällen att presentera både undersökningarna och 
det vi erfarit efter att ha träffats under tre terminer, att 
forskningscirkeln på flera plan fått betyda åtskilligt för 
utvecklingen av såväl skolbiblioteket som den egna 
professionen. 
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Teoretiska 
utgångspunkter  
för projekten
En viktig faktor för att skolbiblioteket ska 
göra skillnad är en väl inarbetad samverkan 
mellan skolbibliotekarie och lärare. Det 
slår bland annat Cecilia Gärdén fast i forsk-
ningsöversikten Skolbibliotekets roll för 
elevers lärande. Fokus för forskningscirkeln 
blev därför att testa samverkansmodeller 
för lärare och skolbibliotekarier. Modeller 
som skulle visa sig vara tillämpliga på stu-
dierna hämtade vi från forskare som Carol 
Kuhlthau, David V Loertscher och Patricia 
Montiel-Overall.

Efter en del stötande och blötande dristade vi oss till 
att prövande kombinera två modeller där Loertscher/
Montiel-Overalls TLC modell (Djurström 2015) bidrar 
med den ena och Kulthau (1993) och med den andra. 
Forskningscirkelns modell knyter samman Montiel-Ove-
ralls modell för samarbete mellan olika yrkesgrupper 
och deras kommunikations- och interaktionssätt, den 
sk TLC modellen – Teacher and Librarian Collaboration 
(här i första hand mellan skolbiblotekarier och lärare), 
med Kulthaus modell som beskriver bibliotekariens 
roll i informationssökningsprocessen tillsammans med 
eleverna och graden av delaktighet i skolan. Vi är väl 
medvetna om att modellerna överlappar varandra, vilket 
gav upphov till reflektion och diskussion, men vi beslu-
tade oss för att försöka använda modellkombinationen i 
studierna. 

Varför har vi närmat oss just dessa modeller? Några av 
oss hade mött modellerna i tidigare utbildningar och 
ville gärna pröva dem i den egna verksamheten.

Modellen
I modellens centrum har vi placerat Kulthaus beskrivning 
av en skolbibliotekaries arbetsuppgifter (1993). De fem 
rollerna som Kulthau skriver fram (organisatör, instruktör, 
föreläsare, handledare och rådgivare) betecknas som pe-
dagogiska och beskriver skolbibliotekariens roll med ord 
som deltagarna menar finns i deras respektive arbetsbe-
skrivning. I några av dessa roller känner skolbibliotekarier-
na igen sig. TLC – modellerna, Teacher and Libriarian Col-
laboration, (Djurström 2015) , som omger Kulthaus fem 
roller, fokuserar kommunikations- och interaktionssätt 
mellan lärare och bibliotekarier vilket är utgångspunkten 
för samverkan mot att öka elevernas måluppfyllelse.

TLC modellens fyra steg, från A till D, innebär att skol-
bibliotekariens uppgifter och samverkan inkluderas i 
allt högre grad i det gemensamma arbetet med att öka 
elevernas måluppfyllelse. Steg A innebär att bibliote-
kariens roll stannar vid beställningar och koordination 
av händelser och aktiviteter. Koordinationen kan ha 
viss påverkan på elevernas lärande och kan även bana 
väg för djupare typer av samarbeten. På nivå A tas inte 
skolbibliotekariens kompetens tillvara. Nivå B kräver mer 
engagemang från deltagarna för samverkan än på nivå 
A. Kooperation innebär att två parter är överens om att 
arbeta tillsammans mot liknande mål. Här lär deltagarna 
av varandra men de varken planerar, undervisar eller 
utvärderar med nödvändighet tillsammans. På nivå C 
samarbetar lärare och bibliotekarier kring undervis-
ningen, som jämlikar, i enlighet med sk integrerade 
instruktioner. Här bestämmer lärare och skolbiblioteka-
rie tillsammans mål och syfte med undervisningen. Den 
mest övergripande typen av samarbete beskrivs på nivå 
D, integrerad undervisningsplan. Här sker samarbetet på 
skol -och/eller på distriktsnivå. Här visar forskningen på 
stark påverkan på elevernas lärande.
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Artiklarna
Så är det äntligen är det dags att ge plats för 
deltagarnas artiklar. Varje artikel följs av ett 
kort avsnitt, Utvecklingsarbete pågår, där stu-
diernas resultat omvandlas i pågående eller 
planerat utvecklingsarbete. 
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Artikeln är skriven inom ramen för en forskningscirkel för skolbibliotekarier, ini-
tierad och finansierad av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö 
stad. Syftet med forskningscirkeln var att förbereda och stärka förvaltningens 
skolbibliotekarier och deras verksamheter i samband med en skärpning i skollagen 
från 2018. Här fastslås att skolbibliotekets verksamhet ska användas som en del 
i undervisningen med målet att stärka elevernas språkliga förmåga och digita-
la kompetens. Skolbibliotekarierna har i sina studier undersökt samverkan och 
förutsättningar för denna i den egna verksamheten. Forskningscirkeln pågick från 
höstterminen 2017 till och med höstterminen 2019. 

Therese Samuelsson är bibliotekarie och gymnasielärare i svens-
ka på Malmö Idrottsgymnasium. Studien belyser dels gymnasieele-
vers digitala läsvanor, dels hur skolbibliotekarien kan samverka med 
lärare för att utveckla elevers digitala läsande. Resultatet av studien 
tyder på att den digitala läsningen fungerar bättre än väntat. Elever-
na i de undersökta klasserna på MIG är vana vid det digitala mediet 
och upplever att det är bra att arbeta med digitala läsverktyg i 
skolan. Detta innebär att läsförmågor som kan knytas till digitala 
läsfaktorer tydligare behöver användas i skolarbetet. Att skolbiblio-
tekarier och lärare hittar vägar till samarbete och kunskapsdelande 
är utvecklande för båda yrkesrollerna och kan ge eleverna fler per-
spektiv till att lösa och läsa en skoluppgift i en digital skolvardag.

Therese Samuelsson • Samverkan kring gymnasieelevers digitala läsning
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1. Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att jag som gymnasie-
bibliotekarie på Malmö Idrottsgymnasium (MIG) vill 
studera elevers läsning av artiklar i digitala uppslags-
verk, i samverkan med en lärare i samhällskunskap. Och 
samtidigt få en tydligare bild av elevers digitala läsvanor 
på gymnasial nivå. Frågeställningar i artikeln är följande: 

1. Hur arbetar elever med MIGs digitala 
uppslagsverk i elevarbeten? 

2. Hur fungerar den digitala läsningen 
av artiklar i en lärandesituation?

I samband med genomförande av lektioner i informa-
tionssökning i digitala uppslagsverk inför ett längre 
arbetsmoment i samhällskunskap, används metoderna 
observation av elevaktivitet och efterföljande reflektion 
om det kollegiala samarbetet för elevers lärande. Ytter-
ligare en effektiv metod som valts är kortintervjuer med 
elever om digital läsning.

I min artikel refererar jag till Maria Rasmussons avhand-
ling Det digitala läsandet – begrepp processer resultat 
(2014), där Rasmusson nämner förmågor som elever 
behöver utveckla inför ett digitalt läsande. Digitala läs-
förmågor är till exempel att kunna hantera datorn som 
ett multimodalt verktyg och kunna läsa och förstå det 
icke-sekventiella upplägget av digitala texter samt att 
vara källkritisk. 

Resultatet av min studie visar att elever på MIG är mer 
vana vid digital läsning och digitala läsverktyg i skolan 
än förväntat. Detta innebär att läsförmågor som kan 
knytas till digitala läsfaktorer tydligare behöver använ-
das i skolarbetet. Att skolbibliotekarier och lärare sam-
verkar kan dessutom ge eleverna fler ingångar till digital 
läsning i en uppkopplad skolvardag.

Therese Samuelsson • Samverkan kring gymnasieelevers digitala läsning



15

2. Inledning

2.1 Bakgrund
Inom ramen för en forskningscirkel - Skolbiblioteket 
stärker - med gymnasiebibliotekarier i Malmö, som 
leds av Maria Brännström verksam vid VIS - Vetenskap 
i skolan, har jag sammanställt en artikel om gymnasie-
elevers digitala läsvanor och hur skolbibliotekarien kan 
samverka med lärare kring digital läsning.  I denna arti-
kel genomförs en praktiknära undersökning som söker 
belysa hur elever i två gymnasieklasser på samhälls- och 
naturprogrammet arbetar med digitala artiklar och de 
läs- och studiestrategier som används.

Min uppfattning är att jag nu år 2018 möter ettor här 
på Malmö Idrottsgymnasium (MIG) som är mer vana vid 
digital läsning på ett annat sätt än tidigare årskurser. 
Eleverna i årskurs ett är förtrogna med digitala lärome-
del vilket är en stor skillnad jämfört med äldre elever. 
Jag vill se om den digitala läsvanan även används mer 
konstruktivt vid läsning i digitala uppslagsverk.

Det har skett en genomgripande förändring i ung-
domars läsvanor nu jämfört med innan den digitala 
revolutionen. Läsförståelse och textavkodning i digitala 
miljöer måste idag räknas som vanliga inslag i elevers 
läs- och skolvardag. Ungdomar spenderar alltmer tid 
framför sina maskiner än med analoga böcker och det 
vi kallar traditionell läsning. Maria Rasmusson räknar 
upp ett antal avgörande faktorer för senare tids för-
ändrade läsvanor i sin avhandling Det digitala läsan-
det – begrepp processer resultat (2014).  Rasmusson 
slår hål på en myt att ett ihärdigt internetanvändande 
skulle minska läsförmågan. Så är det inte. Bilden måste 
nyanseras och förstås mot bakgrunden av att de som 
tillbringar mycket tid framför sina skärmar också är 
goda läsare. Det är många traditionellt goda läsare som 
helt enkelt för över sina läsvanor till digitala medier 
och läser digitala böcker och artiklar lika lätt som vid 
analog läsning.

Det som är nytt är att digitala medier påverkar läsupp-
levelsen och erbjuder andra utvidgade kontexter för 
läsaren som inte stannar vid den tryckta boken.  Det 
är däremot lätt att bli distraherad på nätet, skumläsa 

text och klicka sig vidare. Något eleverna senare i den 
här undersökningen också kommer att bekräfta. Vidare 
står det i avhandlingen att vid aktivt arbete med texten 
upplevs det lättare att söka, få översikt och kunna 
ladda ner artiklar via nätet. Analoga böcker kan istället 
kontra med att de går att stryka under och antecknas 
i.  Rasmussons undersökning visar också att mer än 
hälften av studenters läsaktiviteter sker via digitala 
enheter. Studenterna lägger heller ingen aspekt i vad 
för slags läsmedier som används. Styrande faktorer är 
istället tillgänglighet och bekvämlighet.  Rasmusson 
påpekar vidare att internetanvändandet skiljer sig åt 
när det gäller pojkars och flickors användande. Pojkar 
spelar onlinespel i större utsträckning än flickor. Flickor 
är flitiga användare av sociala medier. (Rasmusson, 
2014 s. 16–18) Aspekten med könsfaktorn kommer 
att lyftas senare i detta arbete i något som kallas den 
digitala läsfaktorn.

Vad krävs då för förmågor för att våra elever ska kunna 
hantera en alltmer textbaserad, digital skola och verk-
lighet? Vem behöver ställa om mest, vi pedagoger och 
skolbibliotekarier eller eleverna? Anders Karlsson, lektor 
i IKT- och didaktikutveckling vid gymnasie- och utbild-
ningsförvaltningen i Malmö Stad, hävdar bestämt att 
skolan måste möta eleverna där de är och att pedago-
giken bör utformas och anpassa sig för digitaliseringen 
annars tappar vi eleverna i klassrummet. Fokus har allt 
för länge legat på tekniken i skolorna med en-tilI-en-
satsning för eleverna där datorer och ipads är en naturlig 
del i elevers lärande. Nu måste pedagogiken följa med. 
(Andersson, 2018) Anders Karlsson, tillika kollega till 
mig, inflikar också att tekniska hinder fortfarande före-
ligger där hårdvaran och ramfaktorerna måste vara på 
plats innan vi kan fokusera på det pedagogiska.

2.2 Syfte och frågeställning
Syftet med undersökningen är att närmare studera 
elevers läsning av artiklar i digitala uppslagsverk i sam-
verkan med en lärare. Och samtidigt få en tydligare bild 
av elevers digitala läsvanor på gymnasial nivå. Fråge-
ställningar i artikeln är följande:
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1. Hur samverkar en bibliotekarie och en lärare 
kring elevers digitala informationsbehov 
och kunskapsdelande?

2. Hur fungerar den digitala läsningen av artiklar för 
gymnasieelever på MIG i en lärandesituation?

2.3 Metod, material och 
avgränsningar
I samband med genomförande av lektioner i informa-
tionssökning i digitala uppslagsverk används metoden 
observation av elevaktivitet och efterföljande reflektion 
om det kollegiala samarbetet för elevers lärande. Ytter-
ligare en metod som valts och visat sig vara effektiv är 
kortintervjuer med elever om digital läsning.

Jag har dubbla roller som svensklärare och bibliotekarie 
här på MIG och det enklaste är att min mentorsklass 
sätts i arbete. Detta sker i SVE1 då klassen både ska 
redovisa muntligt och skriva ett PM inom området 
språksociologi. Eleverna behöver utveckla sin sökme-
todik och kommer att tvingas att använda våra digitala 
uppslagsverk med fokus på Wikipedia. För att prova 
metoden på ytterligare en klass i årskurs ett, kommer jag 
att arbeta tillsammans med min kollega Ann-Sofi Bodin 
som är historielärare på MIG. Temat för samhällsklassen 
i Historia 1 är Förändringsprocesser. För att bygga mina 
lektioner används Skolverkets material i Lärportalens 
modul Textarbete i digitala miljöer: del 2. Informations-
kritik och kunskapsdelning (2018).

2.4 Nulägesbeskrivning 
Malmö Idrottsgymnasium är en kommunal gymnasiesko-
la med ca 470 elever. Skolan har fyra nationella program 
varav tre är högskoleförberedande: ekonomi, naturveten-
skap och samhällsprogrammet. Det yrkesförberedande 
är handelsprogrammet.  MIG har också en språkintroduk-
tionsklass och en särskoleklass. Eleverna har dubbla upp-
drag då de ska hinna med både sitt gymnasieprogram 
och en idrott samtidigt. Elevernas morgonschema består 
av träning. Varje skoldag består av ett tajt schema mellan 
kl. 10–14.30, förutom måndagar som är en hel skoldag 
mellan kl. 8–15.15. Under eftermiddagar och kvällar tränar 
och tävlar eleverna med sina klubbar. Eleverna går igenom 
idrottsliga antagningar för att komma in, förutom att de 
antas på sina betyg. Skolans elever utövar just nu 16 olika 
sporter. Malmö Idrottsgymnasium har en samsyn med tyd-
ligt digitaliseringsfokus, för att underlätta för de idrottande 
eleverna som måste komma åt sitt skolmaterial var de 
än befinner sig i världen vid tävlingar och träningar.

Therese Samuelsson • Samverkan kring gymnasieelevers digitala läsning
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3. Digital läsning/
Skolbibliotekets 
förändrade roll

3.1 Skolbiblioteket i lagstiftningen
I skollag (2010:800) kom beslut om ny skollag den 22 
juni 2010 som trädde i kraft 2011. I den sägs det här om 
skolbibliotek i 36§: ”Eleverna i grundskolan, grundsär-
skolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.” 
Skolbibliotekets - i och med lagstiftningen - förstärkta 
roll i den pedagogiska verksamheten kan ses som ett 
led i en period av försämrade skolresultat där skolbib-
lioteket har ett läsfrämjande uppdrag och tydligare 
digitaliseringsfokus i läroplanerna från och med 2018. 
(skolverket.se)

tiel-Overall också berör i sin forskningsartikel Toward 
a theory of collaboration for teachers and librarians 
(2005), där det poängteras att bibliotekarier och lärare 
behöver hitta strategier för samarbetsformer för att öka 
måluppfyllelsen när det gäller elevers lärande. Mon-
tiel-Overall föreslår en teoretisk modell som utgår från 
Loertschers taxonomi och tydliggör samarbetet mellan 
skolbibliotekarier och lärare. “It defines collaboration 
as a process in which two or more individuals work 
together to integrate information in order to enhance 
student learning”. (Montiel-Overall, 2005) Montiel-Over-
all talar om att inom utbildningsväsendet representeras 
skolförnyelse just av kollegialt samarbete och lärande. 
Alltså i en möjlighet att integrera fler i tankeprocesser 
kring komplexa pedagogiska frågor som utmanar och 
möter en svåröverskådlig global verklighet och formar 
ett effektivt utvecklingsarbete inom skolan.

3.2 Skolans förändrade 
undervisning och skolbibliotekets 
roll i denna process
Linda Djurström berör en förändrad undervisning i 
masteruppsatsen Lärare och skolbibliotekariers samar-
bete utifrån TLC-modellerna (2015).  Undervisningen rör 
sig alltmer från traditionell katederundervisning till mer 
elevcentrerade arbetssätt i takt med en ökad digitalise-
ringsutveckling i skolan. Min egen känsla som pedagog 
nu fyra år senare är snarare att skolan rör sig mellan de 
båda arbetssätten och att lärverktygen utvecklas alltmer 
för att passa en digital lärmiljö. Djurström fortsätter 
däremot att påpeka skolbibliotekariens förändrade roll 
i en digital skolverklighet där informationsmängden på 
nätet inför en skoluppgift kan vara överväldigande för 
eleven och att det nu behövs utbildade skolbibliotekarier 
som kan tillhandahålla ändamålsenliga skolbibliotek och 
undervisa i informationssökning. (Djurström 2015, s.11)

I Skolverkets kommentarmaterial Få syn på digitalise-
ringen på gymnasial nivå (2017) fastslås att i en ständigt 
föränderlig värld behöver all skolpersonal samarbeta för 
att reformera och utveckla utbildningen och skolverk-
samheten. Något som bibliotekarien Patricia Mon-
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3.3 Multimodalitet
I Skolverkets kommentarmaterial Digitalisering på 
gymnasial nivå (2017) nämns också att i de övergripan-
de målen för gymnasieskolan finns det förmågor som 
eleven ska ha utvecklat när de lämnar och ett av dem är 
att det i undervisningen ges möjlighet att använda digi-
tala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutvecklingen. 
(Skolverket, 2017, s. 13) Rektor som ytterst ansvarig 
för skolans verksamhet, ska också se till att elever får 
tillgång till relevanta och tidsenliga läromedel och lär-
verktyg för en modern utbildning. Det är också rektors 
ansvar att se till att elever har tillgång till ett skolbiblio-
tek. I skolbiblioteksuppdraget ingår att vara en integre-
rad del i undervisningen för att stärka elevers språkliga 
och digitala kompetens. (Skolverket, 2017, s. 14)

Vad innebär det för en elev att förvärva digital kompe-
tens, digital literacy, alltså alla de förmågor som krävs 
för att kunna hantera sin vardag och informations- och 
kommunikationsteknik?  I avhandlingen Digital läsning 
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(2014) använder Maria Rasmusson Günther Kress lite-
racyteorier för att förklara en del av vad digital literacy 
innebär i form av digital läsning och multimodalitet. Att 
navigera sig fram på nätet kräver andra slags läsförmå-
gor än att hantera traditionell och fast text där fokus är 
styrt åt ett håll menar Kress. Digital läsning kan innehålla 
ljud, bild, symboler, hyperlänkar där läsningen blir ett 
spektrum som sprakar åt olika håll. Kress menar också 
att traditionell läsning av text på skärmen kommer 
att inneha en sekundär position gentemot de visuella 
aspekterna av läsningen. Den digitala algoritmiska verk-
ligheten vi möter är dessutom styrd efter användarens 
behov och vad som är relevant för denne. (Rasmusson, 
2014, s. 24) En väl utvecklad läsförmåga är med andra 
ord att ha utvecklat en komplex läsförståelse som inne-
fattar både traditionell och digitala literacitet.

3.4 Digital läskunnighet
Inom ramen för ämnet svenska och svenska som andra-
språk ska elever erbjudas digitala verktyg för att använ-
das i skriftlig framställning, respons och kommunikation. 
Vad gäller den digitala läsningen gäller annat än för 
tryckt papperstext. Digital läsning innefattar även ljud, 
bild, interaktivitet och föränderliga texter i en digital in-
frastruktur. Eleven ska inte enbart kunna reflektera över 
texter de möter, de ska också kunna producera text-
material och interagera i en vidgad textvärld. I ämnena 
svenska och historia – som min undersökning berör- 
ska eleven få verktyg att tolka, använda och bearbeta 
digitalt källmaterial och utveckla kunskaper om hur man 
söker, sammanställer och förhåller sig källkritiskt till olika 
sorters information. (Skolverket, 2017, ss. 17–18)

Therese Samuelsson • Samverkan kring gymnasieelevers digitala läsning
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4. Tidigare forskning 

4.1 Digital läsning 
100 % av våra ungdomar använder dagligen internet 
där läsning ingår. Vilka utmaningar står det traditionella 
läsandet inför och hur ska skolan arbeta med digital 
läsning? Vad säger eleverna själva och var i processen är 
de? Sett utifrån en demokratisk aspekt och likvärdighet 
för alla medborgare måste en samsyn utvecklas för att 
ge eleven alla de färdigheter som krävs för att hantera 
digital läsning och kunna ta del av en lokal och global 
samhällsutveckling. Förståelsen av traditionella texter är 
mer beforskad än förståelsen av modern digital läsning 
främst på grund av nya läsverktyg som uppstår och en 
snabb IT-utveckling. (Rasmusson, 2014, s. 17) Rasmusson 
tar upp läsforskaren Ingrid Carlgrens definition av vad 
en god läsförståelse är. ”För god läsförståelse behövs 
kunskap i form av fakta (t.ex. förförståelse och ordför-
råd), färdigheter (t.ex. lässtrategier och hantering av da-
torn) och även förtrogenhet (t.ex. källkritiskt omdöme).” 
(Rasmusson, 2014, s. 19) Alla delar samspelar för en full-
god läsförståelse och en läsande individ ska ha förmå-
gan att engagera sig i texter, reflektera över innehållet 
och dra slutsatser för att läsningen ska bli meningsfull.

Rasmusson förtydligar vad digital läsning kan innebära. 
Det är texter som erbjuds via digitala verktyg som kan 
innehålla ljud, bild, symboler, hyperlänkar men även visas 
i mer traditionellt fast format på skärmar i form av till ex-
empel pdf. Läsning blir alltså i allra högsta grad en kontext-
bunden aktivitet för våra elever. (Rasmusson, 2014, s. 20)

Rasmusson tar upp Barbro Westlunds avhandling om 
läsning Att bedöma elevers läsförståelse.(2013). West-
lund föreslår att vi ska använda ett gemensamt meta-
språk för förståelse av texter. Metaspråket ger språkliga 
stöttor till eleverna när de ska hantera läsning av olika 
slags texter. Läsförståelse är ämnesspecifik menar 
Westlund och därför behövs ett metaspråk och språkliga 
stöttor i alla skolämnen. (Westlund, 2013, s. 298) 

4.2 Digital läsfaktor
Rasmusson frågar sig om det går att identifiera en digital 
läsfaktor i sin avhandling och hur denna läsfaktor kan 
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datorspelsfaktor som gagnar pojkarnas läsning av digita-
la texter. Digital läsning kräver en mer komplicerad na-
vigation än traditionell läsning av tryckt text. Ytterligare 
en faktor spelar roll och det är den visuell-spatiala förmå-
gan som utvecklas via datorspelandet där en förståelse 
för den icke sekventiella strukturen i digitala texter ökar. 
Pojkar kan även genom sitt spelande utveckla en god 
förmåga att kunna tolka symboler och läsa bilder. Poj-
karna ägnar mer tid än flickorna att spela dator och har 
övat upp sin förmåga att just läsa digitala multimodala 
texter. Även intresse och motivation och attityder kring 
mediet och spelandet ökar pojkars digitala läsprestation 
jämfört med flickors. Den digitala läsfaktorn är mindre 
beroende av föräldrars bakgrund och skoltyp i jämförel-
se med traditionell läsning och kan därför ses som mer 
jämställd. (Rasmusson, 2014, ss. 53–56) Sist men inte 
minst visar det sig att vana läsare tillägnar sig och lättare 
läser längre digitala texter. Att ha utvecklat en god tradi-
tionell läsförmåga gynnar med andra ord också digitalt 
läsande. (Rasmusson, 2014, s. 65)

Rasmusson pekar på fem huvudkategorier och förmågor 
som är av betydelse vid digital läsning. Den första är 
traditionell literacy som inbegriper förmågan att skriva, 
stava och läsa traditionell text. Om eleven inte fullgjort 
dessa förmågor blir det en utmaning att hitta relevant 
information på nätet t ex på grund av stavfel. Den andra 
huvudkategorin är multimodal literacy där förståelse 
av sajters uppbyggnad är avgörande och att kunna 
identifiera tecken, symboler och hyperlänkar. Den tredje 
huvudkategorin omfattar navigering på nätet och att ha 
utvecklat strategier för att hitta på nätet och använda 
sig av de sökfunktioner som erbjuds. Elever använder 
olika strategier för att hitta information och nå relevanta 
webbplatser. Den fjärde kategorin handlar om de IT-för-
mågor som behövs för att kunna använda sig av datorer, 
mobiler, plattor osv. Den femte kategorin kännetecknas 
av förmågan att hantera information där det gäller att 
tolka och förstå innehållet i en digital text. Dessutom 
ingår att förstå skillnaden i olika slags textgenrer såsom 
bloggar, nättidningar, e-böcker osv och att sajter kan 
skapa individuella lösningar för just dig. (Rasmusson, 
2014, ss. 58–59)  Många forskare är överens om att 

relateras till kön. Hon kommer fram till att det finns en 
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digital läsning innebär en ökad kognitiv belastning för 
läsaren. Om några år kanske denna process till och med 
är automatiserad vid läsning av digital text. (Rasmusson, 
2014, s. 67)

Analyser av Pisas läsprov har visat att läsproven är till 
flickors fördel både vad det gäller det traditionella 
liksom det digitala läsprovet, men skillnaden är min-
dre mellan könen i det digitala provet. Digital läsning 
medför, enligt Rasmussons studier, en större likvärdighet 
både mellan könen och oberoende vilken socioeko-
nomisk bakgrund eleven har. När det gäller den unika 

digitala läsfaktorn som Rasmussons studie har identifie-
rat lyckas pojkarna bättre. Rasmussons studier visar föga 
överraskande att pappersböcker och tryckta tidningar 
inte betyder lika mycket för ungdomars läsning och 
lärande längre. Rasmusson menar också att eleverna 
måste möta samma slags texter i skolan som de möter 
på fritiden. Förändrade läsvanor och behov av att un-
dervisa elever i digital kompetens och att ge rätt verktyg 
i en uppkopplad värld, är skolans nästa utmaning och 
att skolan inkluderar läsning av både traditionella och 
digitala texter. (Rasmusson, 2014, ss. 70–71)
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5. Metod och 
material

5.1 Val av metoderna observation 
med efterföljande reflektion samt 
kortintervjuer
Som tidigare nämnts får eleverna en lektion i informa-
tionssökning i digitala uppslagsverk med observation 
som metod.  Därefter följer en reflektion om denna 
lektion och det kollegiala samarbetet för elevers lärande. 
Även kortintervjuer med elever genomförs om digital 
läsning. 5.3 Urval av källmaterial

5.2 Genomförandet med stöd i 
aktionsforskningen
Jag har dubbla roller som svensklärare och bibliotekarie 
och det enklaste är att jag sätter min egen mentorsklass 
i arbete. Detta sker efter påsk 2018 då klassen ska arbeta 
med ämnet språksociologi i SVE1 och både redovisa 
muntligt och skriva ett PM utifrån valfritt ämne inom om-
rådet språksociologi. Eleverna behöver sökmetodik och 
kommer att tvingas att använda sig av digitala uppslags-
verk. För att prova metoden på ytterligare klasser i årskurs 
ett, kommer ett samarbete att inledas med min kollega 
Ann-Sofie Bodin, som är samhälls- och historielärare på 
MIG.  Jag kommer att ta hjälp av aktionsforskningen.

Aktionsforsknings två mål är att utveckla praktiken och 
skapa ny kunskap. Den används ofta inom skolutveck-
ling och har sin utgångspunkt i frågor som rör praktiken 
och fördjupar förståelsen kring denna. (Rönnerman, 
2012, ss. 15, 21) En fördel med att använda sig av 
aktionslärande är just mötet med eleverna och reflek-
tioner med en kritisk vän - min kollega -  för ett steg i 
utvecklandet av ens egna pedagogiska verksamhet. 
Att “tydligare” möta sina elever får ytterligare en positiv 
effekt. Det skapar engagerade elever. (Rönnerman, 2012, 
s. 15) “Aktionsforskning är alltid per definition kollabora-
tiv och kollegial”. (Rönnerman, 2012, s. 18) En metod är 
klassrumsobservation som skulle kunna fungera, där jag 
ställer förberedda frågor till min egen praktik och reflek-
terar efter undervisningstillfället. Verktygen observation 

och reflektion ger distans till ens egen praktik och det 
som är bekant och ger förnyade perspektiv som för-
hoppningsvis leder till ny kunskap. (Rönnerman, 2012, 
s. 32) Ytterligare en metod som används i klassrummet 
är kortintervjuer med elever i bägge klasser för att, som 
tidigare sagts, skapa engagerade elever som får reflekte-
ra över sitt eget lärande. 

Jag vill prova något annat inför informationssöknings-
lektionerna. Som fortbildning har den pedagogiska 
personalen på MIG kollegialt lärande och lektionen 
hittade jag av en slump när jag gick in i Lärportalens 
moduler inför en uppgift inom det kollegiala lärandet. 
Jag är alltså van vid att använda modulerna. I min roll 
som bibliotekarie är jag nyfiken på vad som finns att 
arbeta med under digital kompetens och digital läsning. 
Här finns modulen Textarbete i digitala miljöer riktad mot 
just gymnasieskolan och i presentationen av modulen 
finns exempel på undervisningsaktiviteter där en är att 
värdera information från Wikipedia och att arbeta med 
lässtrategier för digital text. Själva momentet som jag 
använder är Del 2: Informationskritik och kunskaps-
delning (Lärportalen, 2018) Jag följer i stort det givna 
lektionsplaneringsdokumentet för del 2 (se bilaga 1). 
Det som inte hinns med är exit ticket men jag genomför 
kortintervjuer med grupperna istället. Jag följer dessut-
om upp lektionen gången efter.

5.3.1 Klasserna
Samhällsklassen i årskurs ett valdes med tanke på att 
de har ämnet historia, vilket lektionsupplägget med 
Wikipedia och modulens del 2: Informationskritik och 
kunskapsdelning passar särskilt bra. Valet av klass beror 
också på att jag inte alls känner eleverna och inte har 
någon förutfattad mening om gruppen. Jag känner dä-
remot läraren Ann-Sofi Bodin. Vi vill starta ett samarbete 
och utveckla detta för eleverna. Valet av naturklassen 
i årskurs ett är för att jag vill bredda undersökningen 
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och tänker att det kan vara en fördel att känna eleverna 
vid gruppindelning och kortintervjuer. De känner sig 
trygga med sin lärare och vågar svara på frågor och vara 
aktiva under lektionerna. Utmaningen med naturklas-
sen är att de är snabba och gärna vill komma vidare. De 
har dessutom färre veckor på sig att utföra sin uppgift i 
språksociologi, fyra veckor, och en mindre redovisning 
jämfört med samhällsklassen som ska avverka stora sjok 
inom temat Förändringsprocesser under två månader 
med mer omfattande redovisningar.

5.4 Genomförande i praktiken
I samhällsklassen är jag med under två lektioner och 
finns därefter tillgänglig i biblioteket under vissa tider 
dit eleverna kan komma och arbeta och söka material 
bland bibliotekets resurser. Naturklassen träffar jag 
regelbundet och följer upp kontinuerligt.

5.4.1 Observation och reflektion 
tillsammans med en lärarkollega
Jag och Ann-Sofie har haft ett planeringsmöte innan 
lektionen där jag får veta vad eleverna ska arbeta med. 
Denna input behövs för att jag ska kunna planera infor-
mationssökningslektionen bättre. Vinsten är att vi även 
snabbt får fram inom vilket område det fattas material 
både bland Wikipedias stjärnmärkta artiklar och i biblio-
tekets samling. Folkhemsbygget är ett sådant. 

Eleverna delas direkt in i sina grupper i klassrummet. 
De är aktiva under lektionen och ställer frågor och gör 
sina uppgifter i anknytning till genomgången. Ann-Sofie 
Bodin tycker det ger större tyngd till arbetet att bibliote-
karien kommer in och har en förberedande genomgång 
i informationssökning. Det blir bra diskussioner i vad 
som är lämpliga Wikipediaartiklar att använda i sitt eget 
arbete. Genomgången av hur man ska tänka kring hur 
en vetenskapligt godkänd artikel ser ut, kan eleverna se-
dan ta med sig när de letar andra artiklar utöver Wikipe-
dias stjärnmärkta. Eleverna får också med sig varför det 
är bra att använda NE och Britannica i sina arbeten. De 
är granskade uppslagsverk och anpassade för elev- och 
åldersgruppen. Wikipedias artiklar kan vara svåröver-
blickbara och avancerade.

Lärportalens modul erbjuder variationsmoment såsom 
en filmvisning och att eleverna själva ska leta material 
till sina ämnen. Det som får igång en rejäl diskussion är 

när eleverna upptäcker låsta artiklar på Wikipedia och 
varför vissa ämnen inte är öppna för redigering. Wiki-
pedia är oftast det första uppslagsverk eleverna möter i 
en sökning och jag tycker det finns en stor vinst med att 
Lärportalen erbjuder en modul med arbete kring Wiki-
pediaartiklar och att det blir mindre tabu att använda 
sig av detta i elevarbeten. När informationssökningen i 
Wikipedia är introducerad går jag och Ann-Sofie runt i 
grupperna för att se att de kommer igång med sina sök-
ningar.  Efter att ha provat momentet Informationskritik 
och kunskapsdelning (Lärportalen, 2018) i samhälls-
klassen är det enklare för mig att prova samma uppgift 
i naturklassen. Ann-Sofie menar att det gick mycket 
bättre för hennes samhällsklass som jag varit inne i när 
det gäller att hitta relevant information, få uppgifterna 
utförda och nå kunskapskraven, än för en av hennes 
andra klasser som gjort motsvarande uppgift och inte 
fått genomgången och uppföljningslektionen. Därför 
planerar jag, Ann-Sofie att utveckla ett samarbete inför 
vårterminen 2019. 

5.4.2 Kortintervjuer med elever om digital 
läsvana
Jag går runt i grupperna och ställer frågor. Gruppinter-
vjuerna tar i snitt fem minuter vardera. Eleverna får inte 
heller förbereda sig inför intervjun, däremot förklarar jag 
vad jag tänkte göra vid lektionsstart.

Frågorna om digital läsning som ställs är följande:

1. Hur fungerar det att läsa din valda 
Wikipediaartikel? NE-artikel?

2. Vilket är mest effektivt, att läsa 
texter digitalt eller på papper?

3. Om du upplever skillnader, vilka 
är de och vad beror det på?

4. I vilken form läser du mest text?

5. Behöver du mer hjälp med att hitta 
information till ditt arbete?

5.5 Fördelar/nackdelar med 
metoderna
Observation är en nyttig metod för mig i en pedagogisk 
situation. Vad händer i klassrummet och hur ser elevakti-
viteten ut? Är det något som inte verkar fungera för elev-
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erna eller arbetar de ändamålsenligt? Det är bra att vi är 
två kollegor som observerar och tar oss tid att samman-
fatta lektionen efteråt för att kunna utveckla ett vidare 
samarbete. Däremot är det svårt att både vara den som 
håller i lektionen och som dessutom ska observera samti-
digt. Reflektionstiden efteråt tillsammans med en kollega 
är värdefull och givande. Alan Bryman skriver i Samhälls-
vetenskapliga metoder (2008) att en strukturerad obser-
vation är en metod som används alltför sällan i samhälls-
vetenskaplig forskning vilket motiverar användningen av 
denna metod.  Vid observation är det en vinst menar Bry-
man att använda sig av ett observationsschema som ska 
vara så konkret och specifikt som möjligt för att kunna 
fånga upp de delar av ett elevbeteende observatören vill 
komma åt. (Bryman, 2011, ss. 262–265) Jag arbetar med 
ett sådant inom det kollegiala lärandet på MIG  i form av 
en auskultationsmall (se bilaga 2). Denna mall innehåller 
fyra observationsområden inför lektionsbesök: struktur, 
lärmiljö, elevaktivitet och elevers lärande. Det var lätt att 
använda mallen i denna undersökning och bestämma 
område för min egen observation då jag ville fokusera på 
elevaktivitet och att eleverna ska komma igång att hitta 
relevant information. De specifika frågorna som jag har i 
bakhuvudet under observationen är:

1. ”Är eleverna aktiva och har fokus 
på lektionens innehåll?”

2. ”Vilka slags uppgifter skapar mest intresse och 
koncentration?” (se bilaga 2) (Bryman, 2011)

Strukturerade intervjuer med standardiserade frågor 
eliminerar olikheterna i svar mellan de olika intervjug-
rupperna och respondenterna menar Bryman. (Bryman, 
2011, s. 202) Fördelen med kortintervju som metod är 
också att eleverna inte vet vilka frågor som ska komma 
och måste svara spontant. Den korta tidsintervallen om 
ca fem minuter för alla frågor kräver också att respon-
denterna måste svara snabbt.  Metoden fungerade över 
förväntan och jag fick många bra och oväntade svar. 
Eftersom jag är van vid lärarrollen i klassrummet är jag 
inte heller rädd för att ställa följdfrågor eller låta elever-
na utveckla sina svar. Om eleverna hade fått frågorna i 
förtid hade de fått möjligheten att utveckla dem ännu 
mer. Då hade jag förmodligen valt ut specifika elever 
istället och satsat på en längre mer fördjupad intervju. 
Nu är frågorna baserade på korta och snabba svar. 
Metoden fungerar även som en slags utvärdering av den 
undervisning om läsning av artiklar uppslagsverk och 
informationssökning som de precis fått.
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5.6 Kortintervjuer digital läsning: 
Mönster, likheter och skillnader
Jag lämnar svar på intervjufråga 1 och 6 därhän i denna 
redovisning eftersom fråga ett genererade gemensam-
ma ja-svar och fråga 6 är individualiserad hjälp. 

5.6.1 Skillnader klasser 
Samhällsklassen, åk 1: 22 pojkar, 10 flickor  
Naturklassen, åk 1: 16 pojkar, 15 flickor

Samhällsklassen 
Digitalt:

- Snabbare medium och man hittar 
information snabbare

- Viktiga ämnen och begrepp är fetmarkerade 
jämfört med i en analog text.

- Vem som helst kan skriva saker på nätet. 
Det går inte riktigt att lita på Wikipedia.

- Ett fast perspektiv i boken men 
fler perspektiv på nätet.  

- Svårt att hitta tillbaka om man klickar 
sig vidare och kommer fel på nätet.

Analogt:
- Böcker känns mer trovärdiga

- Språket kan vara en utmaning i båda medier

Naturklassen 
Digitalt:

- Slipper att bläddra i sidor digitalt

- Texten går att zooma

- Kortare texter och artiklar på nätet

- Datorn ger fler valmöjligheter till läsning

- Lättare att följa med i en digital text 
vid till exempel genomgångar

- Stoffet är mer anpassat för oss digitalt nuförtiden

- Lättare att redigera och arbeta digitalt.

Analogt:
- Lugn och ro vid bokläsning.  
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- Högre grad av koncentration.

- Böcker är mer specialiserade men blir lättare daterade.

- Hänvisad till sin bok om man inte är på ett bibliotek.

 En första skillnad som framkom utav svaren ovan är 
att samhällsklassen är mer källkritiska än naturklassen. 
Detta är också ett av kunskapskraven inom historie-
ämnet (Skolverket, 2019). Naturklassen har inte haft 
historia och samhällskunskap i åk 1 och det kan vara en 
av förklaringarna till att eleverna i klassen inte nämner 
något om källkritik. Däremot är de mer fokuserad på att 
läsning ska underlätta för studier och memorerande. 
Ytterligare en skillnad är att fler respondenter i natur-
klassen verkar läsa vanliga böcker och föredrar det, än 
vad som framgick i samhällsklassens svar.  Samhällsklas-
sen medger att språket kan vara en utmaning både i 
analoga böcker liksom i digitala medier. Naturklassen ser 
stora fördelar med datorn som ett lärverktyg med flera 
valmöjligheter till läsning och att den är ett snabbare 
medium. Det är lättare att följa med i en digital text 
eftersom materialet är elev-och användaranpassat. Det 
är dessutom lätt att arbeta med texter och redigera skol-
uppgifter digitalt. Boken kan kännas begränsande enligt 
elever i båda klasser med ett innehåll som både kan vara 
begränsande och snabbt föråldras. 

5.6.2 Likheter klasser
Digitalt:

- Fler perspektiv

- Lättare att hitta

- Lättare att lyssna

- Allt samlat i datorn man slipper släpa på böcker

- Mer distraktion

- Föredrar att läsa fakta digitalt.

- Föredrar att läsa läroboken digitalt.

- Jobbigt med skärmljuset.

- Slipper bläddra i sidor digitalt.

Analogt:
- Strukturerad men går inte lika snabbt 
att hitta material i en bok

- Föredrar att läsa skönlitteratur i vanlig bok

- Behagligare för ögonen att läsa en 
vanlig bok och mer ro och komfort

- Sidmängden kan upplevas som 
stressande i en vanlig bok.

Flera elever i de båda klasserna märker ingen skillnad på att 
läsa digitalt eller analogt. Däremot har en elev svarat må-
lande att ögonen brinner om man läser för länge digitalt.

Det är, inte helt förvånande, lättare att bli avbruten av in-
teraktiva appar och sociala medier vid digital läsning än 
när en elev läser analogt. Många elever föredrar att läsa 
fakta och läroböcker digitalt men skönlitteratur i vanlig 
bokform. Sidmängden i en lärobok kan kännas tungt 
för vissa elever. Det kan finnas pedagogiska vinster 
med att som elev inte få allt lärostoff på en gång. Något 
överraskande är att eleverna ser stora fördelar med 
att ha allt skolmaterial samlat digitalt. Jag upplever att 
många lärare har varit skeptiska till att överge läroboken 
i pappersform. Elevsvaren här visar att vi behöver tänka 
annorlunda. De digitala läromedlen utvecklas mot en 
högre grad av användarvänlighet och är nuförtiden 
inte bara en pdf-kopia av en pappersbok. Att “tydligare” 
möta sina elever får ytterligare en positiv effekt enligt 
aktionsforskningen. Det skapar engagerade elever. (Rön-
nerman, 2012, s. 15) Elevsvaren tyder på att digitaliserad 
undervisning engagerar. Att föra över deras tankar för 
att utveckla min egen praktik är nästa utmaning. 

5.6.3 Genusskillnader?
Observera att elevsvaren är tendenser och att ämnet 
digital läsning engagerade pojkarna som gav fler svar 
om just digitaliseringens effekter på skoluppgifter och 
att det går något fler pojkar i klasserna. Det kan vara 
Rasmussons digitala läsfaktor, som diskuterats i tidigare 
forskning, som lyser igenom pojkarnas svar.

Grupper bestående av pojkar:
- Lätt att skapa gemensamma dokument och 
samarbeta digitalt. Det skapar en gemensam överblick.

- Slipper bläddra i sidor digitalt.

- Blir stressad av sidmängden i en vanlig bok. 
Bokens omfattnings syns inte digitalt vilket 
är en fördel och gör mig mindre stressad.

- Lättare att hitta saker när man scannar en digital text.

- Grupptryck kan göra att man avstår från 
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bokläsning och väljer datorn istället.

- Föredrar att läsa digitalt för att 
det är ett snabbt medium

- Praktiskt med dator. Allt samlat. Lättare 
att följa med i en digital text.

- Stoffet är mer anpassat för oss digitalt nuförtiden

- Läroböckerna mer komplicerade nu digitalt. 
Finns ingen struktur som i vanliga böcker.

- Lättare att redigera och arbeta digitalt.

- Hitta fakta på nätet lättare, hemma 
föredrar jag att läsa i en bok.

- Läser böcker på mobilen. Det fungerar bra. Märker 
ingen skillnad i läsningen analogt eller digitalt

Flickor:
- På grundskola var allt digitalt. Det var jätteskönt. 
Det gjorde inget att man glömde något hemma. 
Hemsidan går att nå även om man glömde datorn.

- Känns lättare att läsa i bokform. Bekvämare och 
behagligare för ögonen. Det går att läsa snabbare 
i en vanlig bok och det är lättare att hålla reda 
på sidorna. Man kan följa med med fingret.

- Det är något extra med en vanlig bok.

- I grundskolan var allt digitalt. Vi hatade det. 
Det var dålig kvalitet på digitala läromedel från 
början. Jag saknade den fysiska matteboken.

- Föredrar skönlitteratur i bokform 
och skolböcker digitalt.

Elevsvaren ger en signal om att pojkarna har lättare för 
att peka ut teknikens fördelar i en lärandesituation. De 
drar enligt Rasmussons studie fördelar av sitt datorspe-
lande där de använder tekniken med ett komplicerat 
navigerande genom digitala texter och miljöer och de är 
vana vid den icke sekventiella strukturen i digitala texter. 
Denna förståelse verkar pojkarna ha lyft över när de 
utför skoluppgifter digitalt. De kan dessutom sätta ord 
på vad de gör och inte förstår med de digitala uppgifter-
na. De är vana vid digitala texters uppbyggnad. Att en 
av flickorna i naturklassen tycker att det är skönt att allt 
finns på datorn även hemma och kan nås via hemsidor 
gör att jag lägger ihop ett och ett och tolkar det som att 
ha allt samlat digitalt är stressreducerande för elever. 

5.6.4 Överraskande svar:
- Slipper bläddra i sidor digitalt.

- Blir stressad av sidmängden i en vanlig bok. 
Bokens omfattning syns inte digitalt vilket är 
en fördel och gör mig mindre stressad.

- Lättare att hitta saker när man scannar en digital 
text. Lättare att hitta digitalt men i läroboken är det 
svårare att hitta information direkt, måste bläddra 
och gå igenom texten för att hitta svar. (Min tolkning: 
eleverna är vana vid hur digitala texter är uppbyggda)

- Olika/fler perspektiv digitalt. Läroboken 
har ett fast perspektiv.

- Många föredrar att läsa fakta digitalt

- Om man inte är på biblioteket är man 
hänvisad till den bok man valt.

- Grupptryck kan göra att man avstår från 
bokläsning och väljer datorn istället.

- Lätt att skapa gemensamma dokument och 
samarbeta digitalt. Det skapar en gemensam överblick.

- Flera elever i båda klasserna märker ingen 
skillnad på att läsa digitalt eller analogt.

- Det går snabbare att läsa i en vanlig bok

- Om inte nätet fungerar har man inget material. 
Mobilen ger fler möjligheter till läsning.

-Föredrar skönlitteratur i bokform och 
skolböcker digitalt. Slipper släpa på böcker.

- Praktiskt med datorn, allt är samlat.

Det överraskande med svaren är framförallt hur integre-
rad den digitala verkligheten är i elevernas liv. Framförallt 
när det gäller hur vana eleverna är vid den digitala text-
strukturen jämfört med den analoga bokens uppbygg-
nad och struktur. Flera elever uttalar också att det är 
skönt att det finns så många valmöjligheter för läsning 
nuförtiden. Det finns inte bara ett fast bokformat längre. 
Jag är också överraskad att ungdomarna visar prov på 
källkritiskt tänkande vilket uppfyller Skolverkets krav på 
vad en gymnasieelev ska få med sig efter tre års studier. 
Och vad läsforskaren Ingrid Carlgren menar visar en för-
trogenhet med textmaterialet och som motsvarar en av 
hennes ovan nämnda faktorer av god läsförmåga. En an-
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nan av Carlgrens läsförmågor är färdigheten att använda 
olika lässtrategier och hantera datorn som ett lärverktyg. 
Elevsvaren har fått mig som lärare/bibliotekarie att förstå 
hur hög grad användningen av digitala texter, läromedel 
och verktyg faktiskt är bland våra elever och hur den di-
gitala vardagen präglar ungdomars liv idag och att detta 
är färdigheter som elever utvecklar alltmer. Många fler 
än jag tänkte tycker till exempel att det är praktiskt att 
ha allt samlat i datorn och att man som elev faktiskt kan 
känna sig mindre stressad av att inte se hela läxmäng-
den konkret framför sig i form av analoga läroböcker.  

5.7 Samverkansmodellen lärare/
bibliotekarie
Kooperation (modell B) är uppnådd i hög grad och 
integrerade instruktioner (modell c) är uppnådd till viss 
del med några lärarkollegor. Detta arbete är ett exempel 
på hur en lärare och bibliotekarie kan samverka genom 
att få tid till gemensamt tänkande och planering samt 
utvärdering och fortsatt samverkan. Jag som skolbibli-
otekarie må vara förlåten för att inte ha uppnått modell 
D, alltså högsta nivån av samverkan mellan en lärare och 

en bibliotekarie, då skolbiblioteket endast varit igång 
i två år och utvecklingen av modell D tar minst tre år 
enligt Montiel-Overall. En utmaning på gymnasienivå 
och på MIG är tiden. Som ensam bibliotekarie på deltid 
hinner jag helt enkelt inte samarbeta med alla kollegor 
inom alla ämnesområden för att biblioteket ska vara en 
helintegrerad del av undervisningen.

5.6.1 Fördelar/begränsningar med 
samverkansmodellen lärare/bibliotekarie
En fördel med modellen är att den kan användas som 
ett arbetsredskap och förtydliga vad en skolbibliotekarie 
faktiskt håller på med och befästa biblioteksverksam-
heten. En nackdel är att det kan kännas stressande att 
uppnå alla delarna i modellen på grund av hur skolprak-
tiken faktiskt ser ut med allt som ska hinnas med runt 
eleverna och administrativa ”måsten” på ett skolbibliotek. 
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6. Slutsatser och 
diskussion

Hur samverkar en bibliotekarie och en lärare kring 
elevers digitala informationsbehov och kunskapsde-
lande? Det Ann-Sofie och jag var överens om är att det 
behövdes en uppföljningslektion när jag kommer in och 
går runt i grupperna för att se om de har frågor kring 
informationssökningen och om de behöver ytterligare 
hjälp med att hitta material. Jag blir dessutom inbjuden 
till klassens redovisningar. Aktionsforskningen pekar, 
som tidigare sagts, just på det givande i diskussionen 
med en kritisk vän/kollega för att vidareutveckla och 
våga förnya sin egen praktik. Min egen reflektion efter 
att ha genomfört informationssökningslektioner är att 
eleverna verkar måttligt intresserade. Det är svårt att 
göra något roligt av det. Att vara två i klassrummet som 
observerar elevaktiviteten och samarbetar kring ett 
tema är värdefullt för att se om klassen är igång med sin 
uppgift och att vi båda inte går på en känsla av att elev-
erna inte tar till sig undervisningen. Elevaktiviteten ökar 
när de ska göra egna sökningar. Både jag och Ann-Sofie 
behöver den gemensamma reflektionen för att utveckla 
vår praktik vidare. 

Ytterligare en reflektion kring samarbetet mellan en 
bibliotekarie och en lärare på gymnasienivå är att det 
lätt kan se ut som om samarbetet inte är fördjupat. 
Svaret på denna känsla är att det rör sig om två olika 
yrkesroller med olika professioner och uppdrag som 
ska samverka inom ett område. Fördjupningen blir att 
se till att eleverna får effektiva vägar in i ämnet för att 
knyta tillbaka även till Monitel-Overalls rekommendatio-
ner. Läraren och bibliotekarien kompletterar varandra i 
undervisningen. Jag som bibliotekarie kan lotsa elever-
na genom informationssökningsprocessen och läraren 
- som besitter ämneskunskaper - har förberett temaom-
råden, introducerar ämnet och lagt schemat för elever-
na. Jag använder mig av ämnesbegrepp i sökningarna 
inför helklass som min kollega har i temat och läraren 
och eleverna stöttar mig med fler begrepp och synony-
mer om det behövs. Jag hjälper eleverna med verktyg 
i mer avancerade sökningar. Vi samverkar genom att 
respektera varandras yrkeskunskaper men har ett ge-
mensamt mål att söka utveckla elevers digitala literacy 

och läsförmåga. Om tiden finns ger det stora vinster att 
kunna samverka med varandra inom olika yrkesroller. 
Det är roligt och utmanande. Eleverna ser att vi är fler 
vuxna runt dem som kommer med olika infallsvinklar 
för att eleverna ska få mer med sig inför en skoluppgift.  
Det är också lättare att fortsätta samarbetet året efter 
och bygga vidare på det. Och för mig som skolbibliote-
karie bygga ut samlingarna och kontinuerligt leta efter 
relevant material på nätet. Min slutsats är att det är bra 
att ha ett par samarbeten igång med lärarkollegor som 
fördjupas. 

Under en utvärdering av informationssökningslektionen 
i klasserna var det ändå 80 % som uppfattade att de lärt 
sig något nytt. Och behovet av att undervisa i informa-
tionssökning inför gruppuppgifter, där det gäller att 
hitta bra källor och kunskapsdelande mellan elever sker, 
är fortfarande befogat.  Eleverna behöver hjälp med 
navigeringen och verktyg för hanteringen av informa-
tion för att använda två av de fem digitala läsförmågor 
som elever behöver utveckla enligt Rasmussons studie.  
Min kollega bekräftar denna slutsats också efter att ha 
upplevt tydliga skillnader mellan en samhällsklass som 
fått en riktad informationssökningslektion av mig som 
bibliotekarie och en som inte fått det. Ytterligare en 
vinst är att jag, min kollega och eleverna lär av varandra 
i ett digitalt klassrum. Interaktionen är inte enkelriktad 
från pedagogisk personal till elev utan flerriktad. 

För att återvända till frågeställningen om hur den digitala 
läsningen av artiklar fungerar för gymnasieelever på MIG 
i en lärandesituation ser jag att av elevsvaren att döma 
fungerar den digitala läsningen faktiskt bättre än väntat. 
Eleverna har en utvecklad multimodal läsförmåga för 
att återknyta till Rasmussons fem digitala läsförmågor. 
Många föredrar digitala texter för sina skoluppgifter för 
att dagens elever helt enkelt är vana vid den digitala 
textstrukturen. Det visar framförallt pojkarnas svar prov 
på, där de säger att det är lätt att hitta fakta och bläddra 
digitalt då datorn är ett snabbare medium. Det är också 
lättare att samarbeta och dela gemensamma dokument 
och redigera. Däremot uppger båda könen att det är 
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skönt att slippa skärmljuset och kunna koppla av med 
en vanlig bok hemma. Flera elever upplever heller ingen 
skillnad på att läsa digitalt eller analogt. Däremot är 
man beroende av en fungerande uppkoppling om allt 
skolmaterial finns i datorn. Uppstår tekniska problem har 
eleven inget material att jobba med. Som lärare, skolbib-
liotekarie och elev upplever vi också att det är lättare blir 
distraherad av allt som händer på datorn. Den utmaning-
en måste alla jobba med.  Digital läsning i multimodala 
medier kräver en komplex läsförmåga och medför en 
hög kognitiv belastning för våra hjärnor. Läsning i digi-
tala medier och format är fortfarande inte helt automati-
serad enligt Rasmussons studie.  De som kommit längst i 
automatiseringen verkar enligt elevsvaren i min under-
sökning och i samklang med Rasmussons studie vara 
våra pojkar, som utvecklat den digitala läsfaktorn och 
känner sig hemma i digitala miljöer via datorspelandet. 
Flickorna verkar använda sig av lässtrategin traditionell li-
teracy, för att knyta till Rasmussons fem digitala läsförmå-
gor, för att hantera även digitala texter. Flickor använder 
helt enkelt sin läsförmåga som de erövrat genom vanlig 
bokläsning och för över denna till digitala medier. Olika 
lässtrategier och intressen för båda könen verkar vara 
fungerande ingångar till det komplexa digitala läsandet.    

Utifrån målet i samverkansmodellen bibliotekarie/lärare 
att sträva mot modell D, den högsta nivån, integrerad 
undervisningsplan blir tydligare i och med digitali-
seringsfokus i läroplanerna från och med sommaren 
2018. Det kollegiala lärande på MIG handlar detta läsår 
om implementering av digitala skolverktyg. Fler lärare 
använder digitala läromedel i sina klasser. Hur ska skol-
biblioteket och bibliotekariens planering för ett digitalt 
klassrum se ut framöver? Fungera som rådgivare i kolle-

giet utifrån ett biblioteksperspektiv? Komma med input 
utöver det traditionellt pedagogiska, som Montiel-Over-
all talar om när det gäller en modern skolutveckling och 
som passar för 21 århundradets elever. Vilket ledarskap 
behövs i klassrummen för att möta en högre grad av 
digital läsning och multimodala lärandesituationer? 

Det vi gymnasiebibliotekarier försöker belysa med hjälp 
av vår samverkansmodell lärare/bibliotekarie är att skol- 
utveckling är beroende av utbildade och engagerade 
pedagoger, bibliotekarier och rektorer vars olika yrkes-
roller och styrkor måste ges tid att få mötas i en alltmer 
digitaliserad skolvardag.  Resultaten av kortintervjuerna 
med elever visar ett tydligt mönster av en hög grad av 
användning och läsning av digitala texter. Och där finns 
det vinster med ett tydligare samarbete mellan skolbib-
liotekarien och lärare, för att erbjuda elever fler ingångar 
till att hantera digitala texter och underlätta läsning och 
lärande. 

Frågan aktualiseras återigen i Maria Schedvins artikel 
Skolan kan ge barn läsande förebilder (Sydsvenskan den 
17 oktober 2019) då skolan och skolbiblioteken kan 
bli den utjämnande faktorn när det gäller läsning och 
utvecklandet av digital kompetens. Schedvin, som är 
bibliotekarie och skolbiblioteksutvecklare i Malmö Stad, 
skriver att vi behöver fråga oss vilka förväntningar som 
ställs på läsningen i skolan och hemma. “ Vi behöver 
prata mer om vad läsning är, vad den ger och vilken roll 
den spelar i dagens samhälle.” (Schedvin, den 17 oktober 
2019) I detta ingår också att prata om vad digital läsning 
är och vilka krav som ställs på den, vare sig du är skol-
personal, elev eller förälder.   
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Utvecklingsarbete 
pågår!
Samarbetet, som påbörjades mellan mig som bibliote-
karie och min lärarkollega om gymnasieelevers digitala 
läsning, fortsätter läsåret 2019/2020 i ett  MTLS-projekt 
(Malmö Teaching and Learning Studies) med inriktning 
på didaktiska och pedagogiska perspektiv på digitalise-
ring. I detta MTLS-projektet stöds vi av lektorerna Jens 
Ideland och Karin Ollinen, som arbetar på Pedagogisk 
Inspiration i Malmö.  

Och detta läsårs samverkan, mellan bibliotekarie och 
lärare, berör mer specifikt en naturklass som ska arbeta 
med en samhällsfråga om hållbar utveckling. Då denna 
samhällsfråga är ett så kallat SNI-fall, alltså samhällsfrå-
gor med ett naturvetenskapligt innehåll, är vi nyfikna 
på doktoranden Louise Rietz didaktiska upplägg. Rietz 
har, som lärare i naturvetenskapliga ämnen, utarbetat 
just ett SNI-material. Detta material presenteras i en 
ännu ej publicerad licentiatavhandling i forskarskolan 
CSIS som vi fått ta del av. MTLS-studiens fokus kommer 
sammanfattningsvis att vara på SNI och elevaktiviteten i 
ett sådant upplägg. 
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Maria Gellert är bibliotekarie på Norra Sorgenfri gymnasium. 
Studien belyser hur samverkan mellan bibliotekarie och lärare kan 
utveckla unga nyanländas lärande i digital sök- och informations-
kritik. Resultaten visar att elevernas förmåga till digital informa-
tionssökning utvecklas i takt med att deras ämneskunskaper och 
begreppsapparat förbättras. Förmågan att kritiskt granska en källa 
följde inte samma utvecklingskurva, och det verkar som om elever-
na möter olika utmaningar i informationssökningen än i källkritiken. 
Hemspråk och digital informationssökning kan samverka positivt 
till elevernas lärande även om eleverna är ovana vid digital läsning. 
Källkritik är ett komplicerat kunskapsområde där elevens lärande 
gynnas av en långsiktig, strukturerad och ämnesövergripande un-
dervisning som erbjuder mycket stöttning. 
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Artikeln är skriven inom ramen för en forskningscirkel för skolbibliotekarier, ini-
tierad och finansierad av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö 
stad. Syftet med forskningscirkeln var att förbereda och stärka förvaltningens 
skolbibliotekarier och deras verksamheter i samband med en skärpning i skollagen 
från 2018. Här fastslås att skolbibliotekets verksamhet ska användas som en del 
i undervisningen med målet att stärka elevernas språkliga förmåga och digita-
la kompetens. Skolbibliotekarierna har i sina studier undersökt samverkan och 
förutsättningar för denna i den egna verksamheten. Forskningscirkeln pågick från 
höstterminen 2017 till och med höstterminen 2019. 
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1. Sammanfattning

Under tre terminer deltog några av Malmös gymnasie-
bibliotekarier i en forskningscirkel som leddes av Maria 
Brännström, verksam vid VIS - Vetenskap i skolan. Denna 
studie är en del av detta arbete; att använda praktiknära 
forskning för att pröva och utvärdera olika former av 
samverkan mellan bibliotekarier och lärare.

I 2018/2019 års revidering av LGR11 införs nya krav på 
att samtliga skolformer ska arbeta med digital informa-
tionssökning och källkritik. (Skolverket, 2018, s 16–17) 
Inför starten av höstterminen diskuterades i vår skola 
hur dessa krav skulle implementeras i undervisningen. 
Som ett led i detta utvecklingsarbete startade bibliote-
karien, en SO-lärare och en SVA-lärare ett ämnesövergri-
pande samverkansprojekt kring valet 2018. Syftet var att 
utvärdera undervisningen av nyanlända elevers lärande 
om digital informationssökning och källkritik. För att utvär-
dera undervisningen genomfördes en praktiknära observa-
tionsstudie som kompletterades med elevintervjuer. 

Resultaten visar att elevernas förmåga till digital informa-
tionssökning utvecklades i takt med att deras ämneskun-
skaper, begreppsapparat och förförståelse förbättras. Men 

förmågan att kritiskt granska en källa följde inte samma 
utvecklingskurva. Trots att eleverna tillägnade sig relevant 
ämneskunskap och terminologi fortsatte de att tycka att 
källkritik var svårt att ta till sig. Det krävdes mycket tid 
och handledning för att eleverna skulle tillgodogöra sig 
förmågan att kritiskt granska en källa. Inom projektets 
ramar tillgodogjorde sig eleverna främst undervisningen 
i traditionell källkritik med fokus på de traditionella kri-
terierna äkthet, tid, beroende och tendens. Intervjuerna 
med eleverna visar på flera olika möjliga orsaker. Brister 
i tidigare skolgång är en faktor, men problemet skapas 
inte bara av bristande ämneskunskaper, eller av bristan-
de kunskaper i språk- och begreppsbildning. Även den 
pedagogiska och kulturella kontext eleverna har med sig 
påverkar elevernas resultat. Källkritik är ett mångfacette-
rat ämne där många olika faktorer påverkar lärandet. För 
att öka måluppfyllelsen måste undervisningen ta hänsyn 
både till elevernas pedagogiska och kulturella bakgrund. 
Kontinuerligt strukturerad stöttning är också viktig för att 
eleverna ska utveckla självständiga förmågor i informa-
tionssökning och källkritik. 
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2. Bakgrund 

2.1 Sök- och källkritik för 
nyanlända
Skolan har i dag uppdraget att fostra elever till med-
borgare som kan leva och verka i ett demokratiskt sam-
hälle präglat av ett ständigt växande informationsflödet. 
”Skolan har en viktig roll när det gäller att utbilda elever 
i ett källkritiskt förhållningssätt för att de ska kunna 
utvecklas till informerade och ansvarsfulla medborgare. 
I undervisningen om källkritiskt förhållningssätt till digi-
tala och andra källor finns utmaningar när det gäller att 
utveckla elevers förmåga att kritiskt söka, granska och 
värdera information.” (Skolinspektionen, 2018, s 5)

I 2018/2019 års revidering av Lgr11 infördes krav på att 
undervisningen i informationssökning och källkritik nu 
också skulle omfatta digitala informationskällor. Skol-
biblioteket har också getts en särskild roll när det gäller 
att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. 
(Skolverket, 2018, s 16–17) 

På min skola, Norra Sorgenfri gymnasium, är det främst 
lärarna i SVA som samverkat med biblioteket i ämnet 
sök- och källkritik. De SO-lärare jag tagit upp frågan 
om samverkan med uttryckte att de arbetade bra på 
egen hand och att det pressade tidschemat gjorde att 
samverkan inte var motiverat. Däremot uttryckte flera 
av SVA-lärarna en önskan om att samverka med biblio-
teket i moment som innehöll sök- och källkritik. Vissa av 
SVA-lärarna uttryckte att deras utbildning inte innehållit 
någon egentlig fördjupning i sök- och källkritik, utan 
främst fokuserat på språkinlärning. Denna uppfattning 
får visst stöd i en rapport från Statens medieråd. I MIK 
för framtida lärare och bibliotekarier kartläggs förekom-
sten av MIK på utbildningarna i biblioteks- och infor-
mationsvetenskap samt inom ämneslärarutbildningar i 
svenska, samhällskunskap och bild. Resultaten visar att 
MIK är mer etablerat inom utbildningen i biblioteks- och 
informationsvetenskap än inom ämneslärarutbildningar 
i svenska, samhällskunskap och bild. (Statens medieråd, 
2019, s 1–2) Under undersökningsperioden 2014–2018 
har högskoleförordningens examenskrav på området 
har inte utvecklats. (Statens medieråd, 2019, s 32) 

Informationssökning och källkritik är ett ämne där våra 
elever ofta saknar förförståelse och detta påverkar deras 
lärande. Under uppstarten av höstterminen 2018 disku-
terades i kollegiet hur de nya kraven på bästa sätt skulle 
implementeras i undervisningen. Eftersom det finns 
evidens i både svenska och internationella studier för att 
samverkan med biblioteket ökar elevernas måluppfyl-
lelse (Gärdén, 2017, s 89 ff) kan det antas att samverkan 
mellan skolbibliotekarie och lärare också skulle öka 
elevernas måluppfyllelse i digital sök- och källkritik. Med 
syftet att utveckla elevernas lärande i sök-och källkritik 
startades ett ämnesövergripande samverkansprojekt 
av mig, en SO-lärare och en SVA-lärare. Eftersom det var 
valår utgick projektet från valet.   

2.2 Aktuell forskning om sök- och 
källkritik i svenska skolor
Forskningsområdet sök- och källkritik är mycket omfat-
tande, de fyra källor jag redovisar här är utvalda efter-
som jag anser att de ger en bra sammanfattning av den 
aktuella svenska forskningen i ämnet. Hanna Carlsson 
och Olof Sundin har i forskningsrapporten Sök- och 
källkritik i grundskolan undersökt undervisning om och 
lärande av informationssökning och källkritik i fem olika 
skolor. Som metod användes kvalitativa intervjuer av 
lärare i samhällskunskap och svenska samt kvantitativa 
enkäter med elever i åk 9. Resultaten visar att grundsko-
lan främst undervisar i traditionell källkritik; där eleverna 
lär sig bedöma äkthet, tid, beroende, tendens. Däremot 
studeras sällan hur internets uppbyggnad påverkar 
resultaten i digital informationssökning. Carlsson och 
Sundin menar att det behövs en samsyn om innehållet i 
informationssökning och källkritik. Ansvaret hamnar nu 
hos den enskilda läraren. (Carlsson och Sundin, 2018) 

Thomas Nygren, didaktikforskare vid Uppsala universi-
tet, har tillsammans med Fredrik Brounéus, utredare på 
Vetenskap & Allmänhet, skrivit rapporten Nyhetsvärde-
raren (Nygren, Thomas & Brounéus, Fredrik, 2018). 2700 
gymnasieelever deltog i en nätbaserad undersökning 
för att undersöka vilka nyheter som finns i ungdomars 
digitala nyhetsflöden. Resultaten visar att elevernas ny-
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hetsflöden huvudsakligen består av trovärdiga nyheter 
om politik, ekonomi och samhällsinformation från den 
etablerade pressens nyhetssajter samt public service. 

Nygrens fortsatta forskning nyanserar detta positiva 
resultat. I en undersökning av unga vuxnas förmåga till 
källkritik fick 483 ungdomar delta i ett online test som 
prövade deras källkritiska förmåga. Nygren redovisar 
några preliminära resultat i artikeln Swedish teenagers’ 
difficulties and abilities to determine digital news credibi-
lity. Resultaten visar att ungdomar är bättre på att hitta 
trovärdiga nyhetskällor än de är på att bedöma informa-
tionen de hittat. Ungefär 80 % av eleverna anser sig vara 
bra på att söka och kritiskt granska information. Denna 
självskattning får inte stöd av Nygrens forskning, som 
visar att 88 % av ungdomarna inte kan skilja en tidnings-
artikel från en annons på Aftonbladets hemsida. Nygren 
säger också unga med högst självförtroende uppvisar 
sämst resultat i undersökningen. De unga som utvecklat 
god digital kompetens utmärktes både av att de arbetat 
med källkritik i skola och att de hade goda ämneskun-
skaper. Nygrens resultat visar att den källkritiska förmå-
gan är ämnesspecifik och kräver både kunskaper om 
ämnet och att man är kunnig i källkritik. (Guath, Mona 
och Nygren, Thomas, 2019)

2018 publicerade Skolinspektionen granskningen: 
Undervisning om källkritiskt förhållningssätt i svenska och 
samhällskunskap Årskurs 7–9. Undervisningen i källkritik 
i ämnena svenska och samhällskunskap granskades i 30 
skolors högstadium. Undersökningen fokuserade sär-
skilt på hur det källkritiska förhållningssättet applicerad-
es på digitala källor. Sammanfattningsvis fick skolornas 
undervisning till stora delar godkänt, men kritik fanns 
mot bristande undervisning både i digital informations-
sökning och i traditionell bibliotekskunskap. 26 av de 30 
skolorna brast i undervisningen i både svenska och sam-
hällskunskap när det gällde digital sök- och källkritik. 
Den traditionella källkritiken fungerade bättre, men en 
tredjedel av skolorna saknade bland annat traditionell 
bibliotekskunskap. Bara fyra skolor hade en utvecklad 
samverkan mellan lärare och skolbibliotek. Den positiva 
effekten var dock tydlig här, dessa skolor saknade i stort 
sett områden att utveckla. (Skolinspektionen, 2018, s 
5–10)

I både Nygrens och Skolinspektionens studier betonas 
att forskningen är ense om att ämneskunskaper är avgö-
rande för förmågan att bedöma om en källa är korrekt 

och relevant. Möjligheten till ett källkritiskt förhållnings-
sätt beror främst på elevens kunskaper i ämnet. Digital 
källkritik bygger alltså i stort på samma färdigheter som 
behövs för den traditionella källkritiken, det vill säga äm-
neskunskaper och kunskap om de traditionella kriterier 
som används att pröva en källa med. (Skolinspektionen, 
2018, s 10–12)

Ovanstående texter speglar rådande konsensus i svensk 
forskning om ungdomars digitala sök- och källkritik. 
Ämnesområdet är väl beforskat, både internationellt och 
inom Sverige och fortsätter att generera mer forskning. 
Däremot är det svårt att hitta forskning som behandlar 
hur nyanlända ungdomar fungerar i en sök- och källkri-
tisk kontext. Jag hittar heller inte forskning kring didak-
tik och metodik som är anpassad till nyanländas lärande 
i ämnet. Kanske finns föreställningen att nyanlända 
elevers förutsättningar till lärande i ämnet inte skiljer sig 
från svenska elevers?

2.3 Styrdokument
Samhällets ökade digitalisering avspeglas i skolans 
olika styrdokument. I LGR11 blev informationssökning 
och källkritik självständiga delmoment och i 2017 års 
revidering utökades kraven till att omfatta digital sök- 
och källkritik. Den digitala kompetensen i samtliga 
skolformer betonas än mer i revideringen av 2018/2019 
års läroplan. I Skolans värdegrund och uppdrag tydliggörs 
skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompe-
tens. Ändringarna lyfter också fram rektorns ansvar och 
skolbibliotekets roll.

Skolan ska bidra till att eleverna .... ges möjlighet att 
utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till 
digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå 
risker samt kunna värdera information. (Skolverket, 
2018, s 9)

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgång-
en grundskola  
• kan använda såväl digitala som andra verktyg och

medier för kunskapssökande, informationsbearbet-
ning, problemlösning, skapande, kommunikation 
och lärande, (Skolverket, 2018, s 11–12)

Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom 
givna ramar, ett särskilt ansvar för att 
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 • skolbibliotekets verksamhet används som en del i 
undervisningen för att stärka elevernas språkliga 
förmåga och digitala kompetens,” (Skolverket, 2018, 
s 16–17)

Kravet på individualisering kvarstår, det är skolans skyl-
dighet att ge alla samma förutsättningar att nå de nya 
målen. Undervisningen ska anpassas till varje elevs för-
utsättningar och behov, med utgångspunkt i elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. 
(Skolverket, 2018, s 6)

Eleverna i SPR läser SVA för mellanstadiet, men SO-äm-
nen för högstadiet. Målen för SVA 4–6 syftar till att lära 
eleven informationssökning och källkritik i böcker, 
tidskrifter samt via sökmotorer på internet. 

Centralt innehåll i SVA årskurs 4–6
Informationssökning och källkritik 
• Informationssökning i några olika medier och källor,

till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och 
via sökmotorer på internet.

• Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet
med ett källkritiskt förhållningssätt.
(Skolverket, 2018, s. 269–273)

Målen för Samhällskunskap åk. 7–9 syftar till att lära 
eleven informationssökning och källkritik i böcker, tid-
skrifter samt via sökmotorer på internet. Dessutom ska 
kommunikation, källkritik, massmedier och opinions-
bildning tas upp.

Centralt innehåll i samhällskunskap årskurs 7–9 
Information och kommunikation
• Mediernas roll som informationsspridare, 

opinionsbildare, underhållare och
granskare av samhällets maktstrukturer.

• Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll,
till exempel sociala medier, webbplatser eller 
dagstidningar.

• Nyhetsvärdering och hur den kan påverka 
människors bilder av omvärlden ... samt hur
information i digitala medier kan styras av  
bakomliggande programmering.

Styrdokumenten i både SVA och samhällskunskap for-

mulerar höga krav på elevernas kunskaper i både digital 
och traditionell sök- och källkritik och ingen hänsyn tas 
till om eleverna är nyanlända eller svenskfödda. Samti-
digt som nyanlända elever ska tillgodogöra sig ett nytt 
ämnesinnehåll ska de också lära sig ett helt nytt språk. 
De höga kraven på nyanlända elever ställer också höga 
krav på den pedagogik de möter.  
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3. Syfte och 
frågeställning 

Syftet med undersökningen är att belysa hur bibliote-
karie och lärare kan samverka för att stödja nyanlän-
da elevers lärande i digital informationssökning och 
källkritik. Kunde vi identifiera specifika problem och 
framgångsfaktorer för elevernas förmåga att använda di-
gitala verktyg i sin kunskapsutveckling? Undersökning-
en gjordes genom att observera elevernas lärande i ett 
ämnesövergripande samverkansprojekt om valet 2018, 
där eleverna använde informationssökning och källkritik 
för att samla och granska olika källor. 

För att uppnå syftet har frågan ställts: 

 � Vad säger eleverna om sin användning av 
digital informationssökning och källkritik 
under ett längre projektarbete?

4. Metod och 
genomförande

4.1 Teoretisk bakgrund för olika 
nivåer av samverkan
Forskningscirkeln har använt två modeller för att be-
skriva olika nivåer av samverkan mellan bibliotekarie 
och lärare. Den första är Carol Kuhlthaus taxonomi över 
skolbibliotekariens olika roller. Kuhlthau har ägnat sin 
forskargärning åt informationsförmedlingen mellan 
bibliotekarie och användare. Hon identifierar fem olika 
nivåer av bibliotekariens roll som förmedlare av informa-
tion. I Den pedagogiska bibliotekarien: Från källkritik till 
källtillit (Sundin, 2018) sammanfattar Olof Sundin dessa 
fem nivåer som organisatören, föreläsaren, instruktören, 
handledaren och rådgivaren. 

I rollen som organisatör arbetar bibliotekarien inte 
pedagogiskt, utan organiserar bibliotekets samlingar. 
Som föreläsare ger bibliotekarien kortare handledning 
till användare för att hjälpa dem att hitta i bibliotekets 
samlingar, ett typexempel är referensintervjun. Som 
instruktör kan bibliotekarien ge lektioner inför en grupp 
användare, men informationen är enkelriktad och någon 
pedagogisk process sker inte. Som handledare intera-
gerar bibliotekarien med användaren i informationssök-
ningen, men även om detta är en pedagogisk process 
fokuserar arbetet på att förmedla standardiserad infor-
mation. Som handledare kan bibliotekarien till exempel 
hjälpa elever att söka information till ett projektarbete. 
Först som rådgivare når bibliotekarien det Kulthau men-
ar är den högsta nivån i det pedagogiska arbetet. Som 
rådgivare utgår bibliotekarien från elevens lärandepro-
cess och det finns en aktiv dialog mellan bibliotekarie 
och elev. Ett exempel är hur bibliotekarien och läraren 
gemensamt stöttar eleverna när de skriver sina exa-
mensarbeten. Enligt Kuhlthau blir rollen som rådgivare 
allt viktigare i ett allt komplexare informationssamhälle. 
(Sundin, 2018, s 5–6)

Den andra teoretiska modell som använts för att 
beskriva bibliotekariens pedagogiska roll är Patricia 
Montiel-Overalls TLC-modell, Teacher and librarian 
collaboration. Patricia Montiel-Overall skapade TLC-mo-
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dellen för att analysera graden av samarbete mellan 
skolbibliotekarie och lärare, och hur detta samarbete 
påverkade elevernas lärande. I TLC-modellen motsvaras 
det traditionella biblioteksarbetet av modell A och B, 
medan det pedagogiska samarbetet finns i modell C och 
D. Montiel-Overall menar dock att samtliga modeller 
behövs och samverkar med varandra. (Montiel-Overall, 
P, 2005).

I modell A, koordination, organiserar lärare och bib-
liotekarie aktiviteter som inte kräver något egentligt 
samarbete, till exempel läsveckor. I Modell B, koo-
peration, samverkar lärare och bibliotekarie mot ett 
gemensamt mål, till exempel att förbereda eleverna för 
gymnasiearbetet. Målet är gemensamt, men planering, 
utförande och utvärdering görs på egen hand. Modell 
C, integrerade instruktioner, beskriver hur lärare och 
bibliotekarier samverkar med planering, genomförande 
och utvärdering av projekt. Bägge parters specialområ-
den integreras och detta skapar enligt Montiel-Overall 
synergieffekter utöver vad parterna kan uppnå på egen 
hand. Modell D, integrerad undervisningsplan, innebär 
ett strukturellt övergripande samarbete där alla skolans 

pedagogiska aktörer planerar, genomför och utvärde-
rar undervisningen tillsammans. Denna modell finns i 
amerikanska högskolebibliotek, men knappast i Sverige. 
Montiel-Overall menar dock att detta är den främsta 
samverkansformen. (Djurström, Linda: Lärare och skol-
bibliotekariers samarbete s. 21–24)

Kuhlthau själv menar att bibliotekarien bäst tjänar elev-
ens pedagogiska utveckling i rollen som rådgivare. Själv 
menar jag att alla fem rollerna är viktiga, i praktiken går 
en skolbibliotekarie in och ur samtliga roller beroende 
på vilken form av arbete som för tillfället bedrivs. Det 
samma gäller TLC-modellen, där Montiel-Overall också 
uttrycker att alla TLC-modellerna samverkar med varan-
dra och behövs. Både Kuhlthaus och Montiel-Overalls 
modeller fungerar för att analysera hur den pedagogisk 
samverkan mellan bibliotekarien och lärarna kan funge-
ra. I forskningsgruppen arbetades en analysmodell fram 
som integrerade bägge modellerna. Kuhlthaus modell 
över bibliotekariens roller utgör kärnan i yrkesprofes-
sionen medan Montiel-Overalls modell visar hur rollen 
som informationsförmedlare fungerar vid olika nivåer av 
samverkan. 
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4.2 Skola och elever 
Norra Sorgenfri gymnasium (NSG) är en mottagnings-
skola för nyanlända ungdomar som läser Språkintro-
duktion (SPR). NSG ligger i centrala Malmö och har 462 
elever som studerar vid SPR. Eleverna är mellan 16–20 
år och läser in grundskolekompetens samtidigt som de 
lär sig svenska. Eleverna har varierande skolbakgrund, 
från att inte ha alfabetiserats alls till att ha gedigen 
skolbakgrund. De senare slussas dock snabbt vidare till 
fortsättningsklasser på andra gymnasier. Majoriteten av 
eleverna är unga vuxna med kort skolgång. De testas 
centralt för att nivågrupperas, men elever i samma klass 
kan ändå befinna sig på ganska olika nivåer. NSG har 
en digitaliserad infrastruktur och eleverna arbetar med 
chromebooks på en digital lärplattform. Eleverna har 
tillgång till Inläsningstjänst och ett bibliotek med två 
bibliotekarier. Samverkan mellan biblioteket och lärarna 
är etablerad på olika nivåer, men samverkan kring läs- 
och skrivprojekt är vanligare än sök-och källkritik. 

Studien gjordes i en klass med 16 elever som gått tre 
terminer på NSG. Klassen var relativt homogen, eleverna 
kom från MENA-området och hade kortare skolbak-
grund. Skolerfarenheten bestod ofta av koranskola, där 
det vanliga upplägget var att koranen studerades på 
förmiddagen och de traditionella skolämnena på ef-
termiddagen. Eleverna var alfabetiserade och läste SVA 
motsvarande åk 4–6 och SO motsvarande åk 6–9. Klas-
sen var en relativt lugn och homogen klass som arbeta-
de bra i sina grupper och trivdes med sina klasskamrater 
och sin lärare. Många elever hade bra progression och 
var ambitiösa. Läraren uttryckte spontant att detta var 
en klass som var lätt att engagera i diskussioner. 

4.3 Metod: observationer och 
intervjuer
Inför starten av höstterminen diskuterade skolans 
kollegium hur de nya kraven på undervisning i digital in-
formationssökning och källkritik skulle implementeras i 
undervisningen. Som ett resultat startade bibliotekarien, 
en SO-lärare och en SVA-lärare ett ämnesövergripande 
samverkansprojekt kring valet 2018, med målet att un-
dersöka elevernas lärande i digital informationssökning 
och källkritik. För att kunna besvara undersökningens 
frågor bedömdes observationer som kompletterades 
med djupintervjuer fungera bäst. (Trost och Hultåker 

2016, s 21–22) För att studera hur elever ser på och 
tillgodogör sig undervisning i digital sök- och källkritik 
användes observationer av elevaktivitet i klassrummet. 
Observationerna följdes sedan upp av kvalitativa inter-
vjuer med eleverna. Totalt intervjuades fem elever, tre 
killar och två tjejer. Samverkan gav också möjlighet till 
fortlöpande samtal med lärarna.

Varje lektion började med en genomgång och sedan 
arbetade eleverna i grupper, medan jag och läraren cir-
kulerade mellan dem. Eleverna ville inte att jag spelade 
in dem, däremot hade jag tillstånd att anteckna vad 
de sa om de utlovades anonymitet. Under lektionerna 
antecknade jag fortlöpande mina observationer och 
renskrev sedan anteckningarna. Metoden var inte utan 
problem. Det är problematiskt att försöka bedöma sitt 
eget arbete och elevernas interaktioner medan man 
själv deltar i processen. Möjligheten att utvärdera lek-
tionerna tillsammans med min medpedagog var därför 
oumbärlig. 

Eleverna fick själva anmäla om de var intresserade av att 
bli intervjuade, och fem elever ställde upp. Intervjuerna 
genomfördes enskilt i bibliotekets arbetsrum. Frågor-
na var förberedda men anpassades under samtalens 
gång. Intervjuerna dokumenterades med anteckningar, 
vilket underlättades av att eleverna talade långsamt och 
dröjande, tänkte efter långa stunder och fick följdfrågor 
för att utveckla sina tankar. Att anteckna fungerade dock 
dåligt för att fånga elevernas språk. Det var för kompli-
cerat att både lyssna aktivt, ställa följdfrågor samt förstå 
vad eleven ville säga, och samtidigt återge elevens 
språk. När jag citerar eleverna i texten har jag valt att be-
hålla formuleringar som jag skrev ner dem, och har inte 
tvättat språket ytterligare, men filtreringen genom mitt 
språkbruk är tydligt. Detta är inte elevernas eget språk. 

4.4 Projektets uppläggning
En godkänd utbildning innebär att eleverna abstraherat 
ett omfattande ämnesinnehåll, samtidigt som de förvär-
vat ett skriftbaserat, specialiserat och abstrakt skolspråk. 
Eftersom unga vuxna är förbi det stadium i kognitions-
utvecklingen där språkinlärning sker enklast ställer 
detta höga krav på både elever och lärare. Det kollegiala 
lärandet på NSG har därför fokuserat på språkutveckling 
i alla skolämnen. Pedagogiska modeller som behand-
lats i kollegiets fortbildning är Cummins fyrfältsmodell 
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för utveckling av skolspråket, samt Gibbons modell för 
kollaborativ stöttning i andraspråksutveckling. Det var i 
denna pedagogiska kontext projektet planerades. Fokus 
låg på att ämnesinlärningen skulle löpa parallellt med 
utvecklingen av ett skolspråk, så att eleverna kunde 
använda ämnesspecifika begrepp i rätt sammanhang. 

Tidigare erfarenhet av undervisning i sök- och källkri-
tik på SPR visar att lärandet förbättras om detta görs 
ämnesintegrerat. Annars missuppfattar eleverna gärna 
kunskapsstoffet och lär sig inte att tillämpa det självstän-
digt. Applicerar man isolerad undervisningen i sök- och 
källkritik på Kulthaus/Montiel-Overalls modell placeras 
bibliotekarien i rollen som instruktör på kooperationsni-
vån, vilket inte är optimalt för förmedling av komplicerat 
kunskapsinnehåll. I samverkansprojektet vi planerade 
skulle bibliotekariens snarare ges rollen som handledare 
på nivån för integrerade instruktioner. Eleverna skulle 
få arbeta med sök- och källkritik som ett integrerat kun-
skapsinnehåll, med kontinuerlig stöttning. Målet var att 
integrera samtliga parters specialområden och därmed 
förbättra elevernas möjlighet att tillgodogöra sig pro-
jektets kunskapsstoff. Förutom en ny terminologi och 
nya ämneskunskaper skulle eleverna också tillgodogöra 
sig den digitala litteracitet som behövs för att kunna 
göra självständiga informationssökningar och bedöma 
de källor de hittade. Våra elever har digitala kompetens. 
Som alla ungdomar använder de sina mobiler till att 
översätta, följa sociala medier, filma och annat de lärt i 
sitt vardagliga liv. Man skulle kunna jämföra dessa kun-
skaper med ett digitalt vardagsspråk. Men deras digitala 
litteracitet omfattar inte att läsa, värdera och producera 
längre digitala texter.

Läraren i SO ansvarade för valet, de politiska partierna 
och deras ideologi, medan läraren i SVA fokuserade 
på informationssökningens språkutvecklande del. Jag 
ansvarade för lektionerna i sök- och källkritik. Projektet 
planerades gemensamt, men det var bara SVA-läraren 
och jag som hade gemensamma lektioner. Varje lektion 
började med en genomgång varefter eleverna arbetade 
i grupper. Medan eleverna arbetade deltog jag och lära-
ren i gruppernas arbete. Eleverna bedömdes formativt 
under hela projektet, som avslutades med att eleverna 
producerade en väggtidning om valet och de politiska 
partierna. 

Kunskapsmålen för projektet var: Att känna till de poli-
tiska partierna och deras partisymboler samt att kunna 

koppla ihop varje parti med korrekt ideologi. Att kunna 
redogöra för hur ett val i Sverige går till. Att kunna 
använda relevanta begrepp för att kunna genomföra 
informationssökningar i ämnet. Att kunna redogöra för 
och värdera olika typer av medier samt kunna resonera 
om deras roll i valet. Att känna till de källkritiska frågor-
na och kunna använda dem på olika källor. Att kunna 
uttrycka sina kunskaper skriftligt genom informations-
sökning och skrivandet av en text till väggutställningen, 
samt muntligt genom att aktivt delta i gruppdiskussio-
nerna

4.5 Observationer under 
lektionerna
Den digitala informationssökningen omfattade två 
90 minuter långa lektioner. Första gången jag mötte 
klassen hade de redan haft två SO-pass och bekantat 
sig med källmaterialet i 8 Sidor och Alla väljare samt UR:s 
Så funkar Sverige. De hade också haft två SVA-pass där 
de gått igenom ämnesområdets begreppsapparat med 
hjälp av läromedel och ordlistor. Första passet i sök- och 
informationskritik visade jag NE, 8 Sidor och Alla väljare. 
Eleverna hade redan bekantat sig med 8 sidor/Alla välja-
re, men jag presenterade dem i kontexten källtillit, som 
exempel på faktagranskade källor som gör anspråk på 
att vara neutrala. Sedan gicks NE igenom, alla fick skaffa 
konton, hitta den lättlästa versionen av sidorna, och 
pröva lexikonen. Sedan fick alla pröva olika sökningar 
både i NE och 8 Sidor/Alla väljare med begrepp de redan 
gått igenom i klassen.  Nästa lektion togs Wikipedia 
upp. Wikipeia presenterades som en källa som inte är 
anpassad, faktagranskas av okända redaktörer, men ofta 
hamnar överst vid en sökning. Sedan fick grupperna själ-
va söka information om det område de skulle presentera 
och diskutera vad de hittade. Eleverna var aktiva och 
hade livliga diskussioner om sökord och vilka resultat 
de hittade. Jag och läraren gick runt för att stötta, och 
frågade också hur de upplevde att söka i de olika käl-
lorna, och vad de tyckte om digital sökning i jämförelse 
med att använda böcker. Sammanfattningsvis var detta 
åsikter vi noterade och iakttagelser vi gjorde:

Söktermer, terminologi och ämnesinlärning: 
Informationssökning är svårt om man inte känner till rätt 
söktermer. Många elever beskrev problem med att hitta 
lämpliga söktermer som det största hindret i självstän-
dig informationssökning. Det handlade inte bara om att 
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hitta rätt termer, ofta var problemet felstavningar. Goog-
le ansågs därför enklare att söka i än en databas som NE, 
vars sökmotor inte är lika samarbetsvillig som Google. 
Det eleverna som sökte framgångsrikt kopierade ofta 
begrepp från de digitala ordlistorna till sökmotorn. Efter 
några lektioner började de sedan söka mer självständigt 
allteftersom terminologin och ämnet började sätta sig. 
I grupperna hjälpte de varandra att hitta rätt söktermer, 
under diskussioner och användning av olika digitala 
översättningsverktyg. 

Digital läsning vs analog läsning: För våra elever 
är språket en utmaning både vid digital och analog läs-
ning, men på olika sätt. Att digital läsning uppfattas som 
enklare ur ett språkligt perspektiv kan överraska eftersom 
läsning på nätet anses vara mer kognitivt krävande, men 
eleverna sökte främst i de anpassade databaser och web-
sidor vi valt ut som lämpliga för deras språknivå. Även här 
kunde språket innebära utmaningar, även NE:s lättlästa 
version var svår för många av eleverna. Här hade den 
digitala informationssökningen en fördel eftersom elev-
erna enkelt kunde integrera digitala översättningstjänster 
i sin sökning. Alla elever använde Google translate och 
Transover. Eleverna föredrog också Wikipedias översätt-
ningsfunktion framför NE:s ordböcker. NE saknar vissa 
språk (bland annat Dari, som är ett stort språk bland våra 
elever) och ordböckerna kan sakna viktiga begrepp. Till 
exempel fanns inte begreppet ”källkritik” översatt till ara-
biska, persiska eller somaliska. Däremot hade Wikipedia 
översättningen på alla tre språken. Eleverna tyckte också 
att Wikipedias översättningsfunktion var mer användar-
vänlig än både Google translates och NE:s. 

Skolspråk vs vardagsspråk: En viktig aspekt av 
informationssökning handlar om hur eleven tillgodo-
gör sig resultatet av sökningen. Alla elever har med 
sig ett vardagsspråk från hemlandet. Vardagsspråket 
är konkret och kontextinbäddat, där ord och begrepp 
lärs in genom vardaglig interaktion. Skolspråket lärs in 
i formella sammanhang, det är abstrakt och kontextre-
ducerat. Även elever med kortare skolgång har med sig 
ett skolspråk, men det täcker inte ämnesinnehållet de 
möter i den svenska skolan. Nyanlända elever måste 
tillgodogöra sig en ny och abstrakt begreppsvärld för ett 
nytt och abstrakt ämnesinnehåll. Då räcker det inte alltid 
med en översättning för att förstå innehållet. Elever som 
lärt sig att använda rätt sökord för att söka information 
uttryckte ofta att de hade svårt att förstå informationen, 
även om nyckeltermerna översattes till hemspråket, 

eftersom de inte heller kände till begreppets innebörd 
på hemspråket.

Digitala sökningar vs analoga sökningar: Analo-
ga källor var svåra för eleverna att använda eftersom tex-
terna de mötte innehöll många nya begrepp med kom-
plicerad och abstrakt innebörd. Eftersom analoga källor 
saknar översättningsfunktioner blev de otillgängliga. Att 
bläddra sig fram i register och slå upp ord i en ordbok var 
inte ett realistiskt alternativ eftersom det var för tids-
krävande. Utöver läromedlen saknas det också tryckta, 
lättlästa faktaböcker som täcker det innehåll eleverna ska 
tillgodogöra sig. Eleverna var relativt eniga om att digital 
informationssökning medförde störningsmoment, det är 
lättare att konsumera underhållning på en chromebook 
än i en bok. När det gällde skönlitteratur där språket var 
mer okomplicerat gjorde friheten från störningsmoment 
att många elever föredrar analog läsning, trots de förde-
lar Inläsningstjänst och översättningsverktyg erbjuder. 
Men för informationssökning föredrog de nätet. Både 
digital och analog informationssökning kräver noggrann 
förberedelse, men detta är ju en del av inlärningssituatio-
nen. När eleverna hade arbetat med de anpassade källor 
de först mötte såg man en progression och grupperna 
kunde söka vidare med ökad självständighet.

Veckan efteråt startade passet om digital källkritik. Pas-
set omfattade två 90 minuter långa lektioner. Första lek-
tionen ägnades åt den digitala källkritikens fyra frågor, 
vem, vad, varför och när: 1) Vem har skapat sidan, är hen 
expert på området? 2) Vad innehåller källan, är det kor-
rekta fakta eller är det åsikter med tendens? 3) Varför har 
källan skapats; är syftet att informera, debattera, påverka 
eller underhålla? 4) När gjordes sidan, är informationen 
ny eller gammal? Som vanligt fick eleverna en ordlista 
med begrepp, till exempel källkritik, tendens mm. 

Med frågorna som utgångspunkt gick jag igenom grund-
läggande källkritik och varför just avsändare och tendens  
är viktiga i källkritik. Grupperna fick sedan läsa två korta 
texter och tillsammans välja ut ord/meningar som signal- 
erade tendens, och stryka under dem. Texterna utgjor-
des av två debattartiklar med miljötema från ett höger 
respektive vänsterparti, som jag och läraren anpassat 
till klassens språkliga nivå. Under tiden fram till nästa 
lektion fortsatte grupperna att söka efter källor och 
bedöma dem med de fyra frågorna. Alla format var till-
låtna: sociala medier, Youtube och texter. De stöttades i 
arbetet av läraren, och av mig när de kom till biblioteket. 

Maria Gellert • Informationssökning, källkritik och lärande hos nyanlända elever



47

Nästa lektion tittade klassen på valfilmer partierna lagt 
ut för att sedan diskutera budskap och tendens i grup-
perna. Eftersom eleverna arbetat med liknande uppgif-
ter i veckan bedömde jag att arbetet skulle vara i gång. 
Men när jag deltog i gruppernas arbete var diskussionen 
inte lika livlig som under lektionerna med informations-
sökning. Gruppernas samtal kunde sammanfattas med: 
att parti X gjort filmen, för att göra reklam för sitt parti, 
att filmen berättar vad partiet vill göra och att filmen 
gjorts nyligen. Detta var ju positivt, de hade uppen-
barligen lärt sig något, men många angav att de inte 
förstod meningen med källkritik. Att kunna bedöma om 
en källa var sann eller falsk ansågs viktigt, men frågorna 
om tendens och avsändare engagerade inte. Lektionen 
följdes upp av två veckors fortsatt arbete där eleverna 
med hjälp av läraren sökte information om valet och 
diskuterade källorna ur ett källkritiskt perspektiv. Som 
vanligt uppmanades klassen att kontakta mig i bibliote-
ket för att få mer hjälp. Avslutningsvis skrev grupperna 
korta presentationer av partierna som sattes upp som 
en väggtidning. Sammanfattningsvis var detta åsikter vi 
noterade och iakttagelser vi gjorde:

Källkritik var svårt för eleverna: Källkritik var inte 
okänt för eleverna, de visste att det finns falsk infor-
mation på nätet och att sociala medier används för att 
påverka. För eleverna låg källkritikens främsta betydelse 
i att avslöja falska fakta. Men även om eleverna tillägnat 
sig ämneskunskaper om svensk politik uttryckte de att 
detta inte räckte för att hitta eventuella felaktigheter. En 
av eleverna som kom till biblioteket flera gånger ropade 
en gång upprört: Men hur vet jag om något är sant! De 
källor eleverna arbetade med under kursen visade sig 
också vara svåra att klassificera ur perspektivet sant/
falskt. De innehöll inte direkta felaktigheter, utan ut-
märktes främst av tendens. 

Källkritik om tendens och avsikt: Att identifiera avsän-
daren var enkelt eftersom partisymbolerna med parti-
beteckning var omöjliga att missa, så detta krävde ingen 
djupare förståelse. De källor som främst skulle bedömas var 
valfilmer, så eleverna visste redan att  källan var tenden-
tiös. Vi hade tänkt att detta skulle sänka trösklarna till 
ämnet källkritik, men det fungerade inte så. De tyckte 
inte heller att avsändaren hade någon större betydelse 
för källans budskap. När de jämförde de neutrala texter-
na i 8 Sidors valspecial med partiernas egna tendentiösa 
budskap bedömde de innehållet som likartat. Detta gällde 
inte bara texter utan också Youtubeinslag. I diskussionerna 

uttryckte en del elever också att värdeladdade budskap 
inte behöver vara problematiska, att en källa är tendentiös 
betyder ju inte att innehållet måste vara falskt.

Källkritikens betydelse i en demokrati: I klassrumsdis-
kussionerna tog eleverna ibland upp frågor om demokrati 
och rätten att kritisera makthavare. Om jag förstod dessa 
elever rätt menade de att källkritik tidigare inte varit re-
levant för dem. I deras hemländer fick man inte kritisera 
makthavare och information bedömdes inte främst efter 
om den var korrekt eller tendentiös utan efter om den 
var “rätt” eller “sann” ur ett etiskt perspektiv. Detta var 
åsikter som kom fram tydligare under intervjuerna. 

Källkritik som verktyg för kursen: För eleverna låg 
källkritikens främsta värde i att avslöja falsk information, 
och de upplevde inte att de ämneskunskaper de fått var 
tillräckliga för att kunna bedöma om källorna var korrekta. 
Tendens var svårt för eleverna att identifiera och inte något 
de tyckte var viktigt i kursens kontext, de visste redan att 
partiernas budskap var tendentiösa. Avsändaren var tydligt 
angiven, så den krävde inte heller någon egentlig förståel-
se att identifiera. Under en avslutande klassrumsdiskussion 
uttryckte många elever att de inte såg någon avgörande 
skillnad mellan partierna. Källkritik förblev abstrakt och 
svårt för eleverna att applicera på kursens innehåll. Kanske 
var inte valet den idealiska starten på ämnet källkritik. 

4.6 Intervjuer med enskilda elever
Google som sökmotor: I intervjuerna där eleverna 
utvecklade sina tankar om sök- och informationskritik 
gav de en mer komplex bild av hur de förhöll sig till äm-
net. Ingen av eleverna hade reflekterat över att Google 
var en sökmotor, Google var helt enkelt defaultläget 
i deras nätvärld. Det som avgjorde deras internetan-
vändning var möjligheten att hitta information på sina 
hemspråk och Google har bra inbyggda översättnings-
funktioner. Det finns alltså ingen anledning för eleverna 
att leta efter andra alternativ. Detta är också en kuggfrå-
ga eftersom NSG:s lärplattform bygger på Google, vilket 
givetvis förstärker intrycket av att Google är internet.

.. Jag googlar …. Google är bra och jag får veta myck-
et. Man får veta mycket om allt. 

Faktagranskade källor vs källor på hemspråket: 
Alla de intervjuade eleverna föredrog Wikipedia framför 
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NE, 8 sidor och andra faktagranskade källor vi visade för 
dem. Anledningen var att de enkelt kunde hitta material 
på hemspråket på Wikipedia. Detta är intressant ur ett 
källkritiskt perspektiv eftersom pedagogerna då inte 
kan bedöma elevens källor. Eleverna uppgav att de, när 
det var möjlig, alltid använde källor på hemspråket till 
skolarbetet. Ett par av eleverna berättade spontant att 
de kände igen delar av kunskapsstoffet i från främst 
NO-ämnena från tidigare skolgång och att det var enk-
lare att först repetera innehållet på hemspråket. Efteråt 
tog de itu med den nya begreppsapparaten. Det var tyd-
ligt att eleverna tyckte att språkinlärningen som måste 
ske parallellt med ämnesstudierna försvårade lärandet. 

Wikipedia är bra och finns på Google. Det är bra efter-
som det står om allt på mitt språk. Det du visade NE 
alltså var svårt. Även om det stod på enkelt språk var 
det svårt för mig. På mitt språk är enklare för mig men 
det är också svårt.

Google visar om allt som händer i mitt land jag ser 
vad som händer där. Så nu när vi lär om valet så ser 
jag hur det är hemma där det inte finns val och förstår 
varför det behövs. Wikipedia är bra men jag läser 
annat på mitt språk och tittar också på Youtube.

Wikipedia föredrogs för rena ämnesfrågor, till exempel 
om man ville läsa om vad en demokrati är, men elever-
nas favoritkälla var Youtube. Om Wikipedia anses käll-
kritiskt problematisk är elevernas absolut populäraste 
informationskanal ännu mer tveksam. Alla intervjuade 
elever angav Youtube som den plats på nätet dit man 
vände sig för nästan alla informationsbehov. Även om 
eleverna var alfabetiserade på sina hemspråk menade 
de att muntlig information var enklare att ta till sig. 
Youtube ger eleverna talad information på hemspråken 
och innehåller enorma mängder information, som aldrig 
varit i närheten av en faktagranskande redaktör. 

8 sidor var bra jag läste om saker där som händer i 
mitt land men jag får veta mer om jag ser på Youtube 
som också berättar om det.

På Youtube lyssnar jag och det är kort och enkelt när 
någon pratar. Det finns mycket om vad som händer i 
världen där. Svenska är svårt. Det är svårt med många 
nya ord även om jag har läst om det på mitt språk så 
det blir lättare på mitt språk.

Digital informationssökning och källkritik: Eleverna 
tyckte att lektionerna med pedagogstödd digital informa-
tionssökning var bra, däremot tyckte de inte att källkritiken 
tillförde så mycket. Ingen av dem förväntade sig att bevak-
ning av politiska partier skulle vara oberoende och korrekt. 

… när vi läser om partier hur ska man veta om de 
talar sanning eller ljuger. Politiker de ljuger alltid 
överallt. Sanningen finns inte hos en politiker för han 
vill bli vald. Och tidningarna skriver som de säger. Det 
är ändå ingen som tror på dom …

Läraren säger att man ska veta vad partier säger för 
att välja … vad som är sant. Men vad som är sant 
finns inte hos ett parti. Nyheter om ett parti kanske är 
sanna men hur ska man veta det?

Källkritik kunde också vara svårt eftersom det berörde 
för eleven känsliga områden.

Jag tycker det är svårt att se om något är på ett visst 
sätt … jag menar om ett parti säger att män ska få 
gifta sig med varandra och sen säger de alla flyktingar 
ska få komma hit … något är bra och något är dåligt 
men det är samma parti. Men det viktiga är om något 
är sant. Det kan inte ett parti bestämma … 

… om man sa att något inte var sant i skolan eller 
något man läser. Man gör inte det.

… om nån som har makten ljuger eller gör något fel 
… man säger inte det. Hemma gör man inte det och 
hur ser man det här. I Sverige är alla likadana jag ser 
inte nån skillnad så hur ska man veta vad som är sant.

En avslutande reflektion jag har är att källkritikens kärna 
är väldigt abstrakt. Elever som saknar skolspråk och 
förförståelse i ämnet kommer att ha svårt att ta till sig, 
diskutera och praktisera delar av källkritiken. Detta var 
något jag hade svårt att diskutera med eleverna efter-
som de ömsesidiga språkbarriärerna ställde sig i vägen. 
Men jag upplevde att delar av den djupare förståelsen 
saknades och kanske bar detta ansvaret för en del av 
svårigheterna eleverna uttryckte. 

Maria Gellert • Informationssökning, källkritik och lärande hos nyanlända elever



49

5. Resultat och 
analys
Efter fyra veckors projektarbete var det dags för utvär-
dering. Elevernas lärande utgjordes av tre delar: ämnes-
kunskaper i språk och samhällskunskap, att kunna söka 
digital information och att känna till och kunna tillämpa 
enklare former av digital källkritik.

Positiva faktorer: Positiva faktorer för elevernas 
lärande var förförståelse, språk, tillgång till bra digitala 
verktyg och kontinuerlig stöttning under hela projektet. 
Förförståelse och kontinuerlig stöttning var faktorer som 
också gynnades av den höga graden av samverkan som 
präglade projektet. Utan samverkan skulle den ämnes-
överskridande introduktionen av projektet inte kunnat 
genomföras. 

 � Förförståelsen var grunden till hela projektet 
och visar att informationssökning för nyanlända 
fungerar bäst när det integreras i ett ämne. 
Utan de ämneskunskaper eleverna fick under 
introduktionslektioner hade de inte kunnat 
genomföra någon relevant informationssökning. 

 � Den språkliga framgångsfaktorn hör både 
ihop med förförståelsen och de verktyg den 
digitala läsningen erbjuder. Ämneskunskaperna 
kräver en parallell begreppsinlärning så 
utvecklingen av skolspråket är en nyckelfaktor 
för elevernas lärande. Utan de relevanta begrepp 
eleverna lärde sig de första lektionerna skulle 
informationssökningen inte varit möjlig. 

 � Den språkliga framgångsfaktorn inbegriper också 
de digitala översättningsverktygen. Det var de 
digitala översättningsverktygen som gjorde att 
arbetet med den digitala informationssökningen 
upplevdes som framgångsrikt av eleverna. 
Eleverna menade var tydliga med att de 
ökade möjligheter till lärande som de digitala 
översättningsverktygen erbjöd vägde tyngre än 
de störningar som digital läsning kan medföra.  
 

 � Eleverna uttryckte också att den kontinuerliga 
stöttningen under lektionerna var nödvändig för 
att komma vidare i lärandet. Informationssökning 
är ett processorienterat lärande och utan 
fortsatt input från pedagogerna skulle 
elevernas lärande inte kunnat utvecklas. 
När det kommer till ett så pass komplext 
ämnesområde som sök- och källkritik kan 
självständighet inte definieras som att eleverna 
ska kunna arbeta utan stöttning, utan att deras 
progression går mot ökad självständighet. 

Ett komplicerat ämne som sök- och källkritik alltid kom-
mer att innebära fortsatta utmaningar. Trots att eleverna 
introducerades till relevanta begrepp och hade tillgång 
till olika digitala översättningsverktygen räckte detta 
inte hela vägen. Det abstrakta MIK-ämnen är svåra att 
översätta och det går inte alltid att veta om en djupare 
förståelse uppnåtts. Med det förbehållet var det ändå 
ett intressant att observera hur eleverna utvecklade sin 
digitala vardagslitteracitet till att överbrygga problem, 
bland annat genom att göra parallella sökningar på sina 
hemspråk. Eleverna lärde sig grunderna i informations-
sökning, utvecklade en ny begreppsapparat och fick 
insikter i den svenska valproceduren och i de svenska 
politiska partierna. Eleverna uttryckte också att digital 
informationssökning och att lära sig att använda fak-
tagranskade källor var den viktigaste delen av kursen.

Negativa faktorer: Negativa faktorer för lärandet 
samlades huvudsakligen kring den källkritiska delen i 
kursen. Eleverna uttryckte att de fann källkritik svårt och 
inte alltid meningsfullt. Faktorer eleverna uttryckte som 
problematiska i lärandet berörde otillräckliga ämnes-
kunskaper, svårigheter att bedöma tendens och konflikt-
fyllda känslor kring olika tankemönster.

 � Att kunna avgöra om en källa var sann eller 
falsk var något eleverna beskrev som viktigt, 
men de ofta blev de frustrerade och uttryckte 
att deras ämneskunskaper inte räckte till för 
att kunna bedöma en källa ordentligt. 
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 � Det var svårt för eleverna att bedöma om en källa 
var tendentiös, och de bedömde inte heller denna 
svårighet som problematisk. I diskussionerna 
uttryckte en del elever att värdeladdade budskap 
inte behöver vara problematiska, eftersom 
tendentiös källa inte behöver vara falsk. De 
förväntade sig inte heller att källor om politiska 
partier skulle vara oberoende och korrekta varför 
hela diskussionen enligt dem var meningslös. 

 � Det gick också att se en konflikt mellan olika 
pedagogiska traditioner. Många nyanlända 
elever kommer från en skolkultur där 
ifrågasättande och diskussion inte används 
i undervisningen. Lärandet i en koranskola 
bygger i stället på katederundervisning, 
utantillärning och de källor som används 
anses vara absolut sanna. Att reflektera över 
källor ur ett kritiskt perspektiv kräver mer än 
faktainlärning och ämneskunskaper. Som 
pedagog måste man respektera att källkritik 
innebär att abstrahera nya tankemönster. 

När det gäller källkritik tror jag att elevernas lärande 
gynnas av att undervisningen, i den mån det är möjligt, 
utgår från deras egna digitala användande. . Det gör den 
ganska abstrakta källkritiken mer konkret för eleverna. 
Alla intervjuade elever angav Youtube som den plats 
på nätet dit man vände sig för sina informationsbehov. 
Här hittar eleverna information på hemspråken och att 
informationen är muntlig gör den enklare att ta till sig. 
Youtubes information har sällan varit i närheten av en 
faktagranskande redaktör så just här skulle källkritiken 
fylla en oumbärlig funktion. 
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6. Slutsatser

Hur påverkar graden av samverkan elevernas resultat 
och utvecklingen av ämnet i framtiden? Forskningen 
visar att skolor med samverkan mellan bibliotekarie och 
lärarna förbättrade elevernas lärande i MIK-ämnet. Jag 
bedömer att det samverkansprojekt som dokumenterats 
här stödjer att en högre grad av samverkan är gynnsam 
för elevernas lärande. De positiva faktorer för elevernas 
lärande som identifierades visar att den höga graden 
av samverkan som präglade projektet var gynnsam. Ett 
ämne som digital sök- och källkritik för nyanlända är så 
komplicerat att det utan samverkan knappast är möjligt 
att uppnå de kunskapsmål läroplanen kräver. Jag skulle 
aldrig kunnat arbeta i rollen som handledare om jag 
inte fått förmånen att få vara en del av detta projekt. 
Även om projektet inte nådde alla mål, skedde en tydlig 
progression i elevernas lärande, vilket knappast varit 
möjligt utan de synergieffekter lärarna och jag skapade 
tillsammans. Slutsatsen blir att en högre grad av sam-
verkan mellan bibliotekarie och lärare hjälper elever 
att utveckla sina färdigheter i digital informations- och 
sökkritik samtidigt som de tillägnar sig ämneskunskaper 
i både skolspråk och samhällskunskap. 
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7. Diskussion

När elevernas uttrycker att de är osäkra på sin egen 
källkritiska förmåga avviker de från hur svenska ungdo-
mar bedömer sin källkritiska förmåga. Som exempel kan 
nämnas Hanna Carlssons och Olof Sundins rapport Sök- 
och källkritik i grundskolan - En forskningsrapport ansåg 
majoriteten av de tillfrågade ungdomarna att deras käll-
kritiska förmåga var god eller mycket god. Thomas Ny-
grens forskning som den redovisas i Nordicom Review 
visar också att en majoritet av ungdomar anser sig vara 
bra på att söka och kritiskt granska information. Denna 
självskattning får dock inte stöd av Nygrens forskning, 
som tvärtom visar att de flesta av dem inte kan skilja en 
tidningsartikel från en annons på Aftonbladets hemsida. 
Enligt Nygren kräver digital kompetens både att man 
arbetat med källkritik i skolan och att man har goda kun-
skaper om ämnet de sökte information om. Det är detta 
vi måste ge våra elever, ämneskunskaper och tillfälle att 
lära sig det källkritiska hantverket. Detta är ytterst en 
demokratifråga eftersom detta är kunskaper som krävs 
för att kunna leva som fullvärdiga samhällsmedborgare. 
Den samhällsdebatt som skett om demokratins kris har i 
mycket handlat om desinformation och fake news. Men 
politisk propaganda på sociala medier handlar ofta inte 
om falska nyheter utan mer om att polarisera debatten. 
Ur ett demokratiskt perspektiv är det därför viktigt att 
eleverna får lära sig att känna igen tendentiös informa-
tion.

Maria Gellert • Informationssökning, källkritik och lärande hos nyanlända elever
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Utvecklingsarbete 
pågår!

Norra Sorgenfri gymnasium arbetar fortlöpande med 
kollegialt lärande för att utveckla evidensbaserade 
former av undervisning för SPR. Sedan höstterminen 
2019 är NSG en del av projektet Intensivsvenska, en 
evidensbaserad undervisningsmodell vars mål är att 
ge nyanlända unga vuxna gymnasiebehörighet på två 
år. Mitt utvecklingsarbete det kommande året kommer 
att fokusera på hur vi ska arbeta med sök- och källkritik 
inom ramarna för Intensivsvenska. 
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än man kan tänka sig”
Elevernas uppfattning om skolbibliotekariens roll  
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Lisa Pedersen är bibliotekarie på S:t Petri skola. I hennes studie 
ligger fokus på elevernas uppfattning av skolbibliotekariens arbete. 
Genom att intervjua elever som precis avslutat sitt gymnasiearbete 
ger undersökningen en insikt i hur de samverkat med biblioteka-
rien. Resultatet av studien visar hur eleverna inte riktigt vet vad de 
kan förvänta sig för stöd av bibliotekarien. Eleverna menar också att 
bibliotekarien kan bli mer delaktiga i arbetet med gymnasiearbetet 
och stötta i alla delar av processen. 

Lisa Pedersen • De har mycket mer koll än man kan tänka sig

Artikeln är skriven inom ramen för en forskningscirkel för skolbibliotekarier, ini-
tierad och finansierad av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö 
stad. Syftet med forskningscirkeln var att förbereda och stärka förvaltningens 
skolbibliotekarier och deras verksamheter i samband med en skärpning i skollagen 
från 2018. Här fastslås att skolbibliotekets verksamhet ska användas som en del 
i undervisningen med målet att stärka elevernas språkliga förmåga och digita-
la kompetens. Skolbibliotekarierna har i sina studier undersökt samverkan och 
förutsättningar för denna i den egna verksamheten. Forskningscirkeln pågick från 
höstterminen 2017 till och med höstterminen 2019. 
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1. Sammanfattning

Med utgångspunkt i ett intresse för lärande och skolbib-
liotekets betydelse för elevers lärande samt hur elever 
uppfattar skolbibliotekariens undervisning landade 
jag i denna studie som undersöker vilka pedagogiska 
funktioner elever tillskriver skolbibliotekarien i sam-
band med gymnasiearbetet. För att närma mig svaret 
på denna fråga har jag intervjuat sex elever som precis 
avslutat sitt gymnasiearbete. Vi samtalade om synen på 
skolbibliotekarien, betydelsen av skolbibliotekariens 
stöd och skolbibliotekarien som en del av undervisning-
en i samband med gymnasiearbetet. Eleverna tillskriver 
skolbibliotekarien en rad olika funktioner och även om 
många nämnde litteratur, litteraturförmedling och inspi-

ration talade eleverna också om många olika pedagogis-
ka funktioner som exempelvis föreläsare och handleda-
re. En positiv bild av hur skolbibliotekarien kan fungera 
som ett stöd målades upp utifrån elevernas svar men 
självklart finns det även delar som kan utvecklas. Bland 
annat tycks det bland eleverna finnas en viss osäkerhet 
kring vad de kan förvänta sig av skolbibliotekarien vilket 
ger indikationer på att vi behöver arbeta mer med att 
synliggöra hur skolbibliotekarien faktiskt kan stötta elev-
erna i deras arbete. Eleverna lyfter också att de gärna ser 
skolbibliotekarien i en tydligare roll under arbetet med 
gymnasiearbetet och att de blir mer delaktiga i alla delar 
av processen.

Lisa Pedersen • De har mycket mer koll än man kan tänka sig
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2. Bakgrund

Denna rapport är ett resultat av en forskningscirkel 
där skolbibliotekarier i Malmö stad deltar. Den 9 mars 
tog regeringen beslut om att stärka och förtydliga den 
digitala kompetensen i skolans styrdokument (Reger-
ingskansliet, 2017). Ändringarna avser rektorers och 
lärares uppdrag, undervisningen i enskilda ämnen samt 
skolbibliotekets roll. Ny lydelse under rektorns ansvar är: 
Skolbibliotekets verksamhet används som en del i un-
dervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga 
och digitala kompetens. 

Rapporten har som syfte att visa på hur eleverna ser på 
skolbibliotekarien och hur de har använt sig av skolbibli-
otekarien i samband med gymnasiearbetet. 

Min uppfattning är att långt ifrån alla elever har en klar 
bild av vad skolbibliotekarien gör eller vilket stöd de kan 
få från bibliotekarien. Eleverna kommer från en rad olika 
skolor och det kan variera mycket mellan olika elever 
om de har haft en skolbibliotekarie på  grundskolan och 
hur aktivt denne har deltagit i undervisningen. En del 
elever kanske tänker att en skolbibliotekarie arbetar på 
samma sätt som en folkbibliotekarie och har svårt att 
uppfatta hur dessa roller kan skilja sig åt. Då elevernas 
inställning till och uppfattning av skolbibliotekariens roll 
kan ses som en avgörande pusselbit för hur väl skolbibli-
oteket används som en del i undervisningen blir studien 
viktig för utvecklingen av skolbiblioteksverksamheten 
på skolan (Gärdén, 2010. s. 49). Parallellt med denna 
studie genomförs även en studie med fokus på lärarnas 
uppfattning av skolbibliotekariens roll i arbetet med 
elevers informationskompetens. Dessa studier kan ses 
som enskilda bidrag men även som en helhet då de ger 
möjlighet för utveckling på en bredare bas. Dessutom är 
lärarens syn på skolbibliotekariens roll enligt forskning 
även viktig för elevernas uppfattning och användning av 
skolbiblioteket.

Studien är utförd på en gymnasieskola med cirka 850 
elever. På skolan finns samhällsvetenskapliga och natur-
vetenskapliga programmet samt språkintroduktion.

Skolbiblioteket har två heltidsanställda bibliotekarier. 
Detta är en medveten satsning från skolans ledning då 

de önskar ett väl fungerande samarbete mellan lärare 
och bibliotekarier och att bibliotekarierna ska fungera 
som en stödverksamhet för både lärare och elever. Nu-
varande bibliotekarier är relativt nya på skolan och har 
arbetat för att bygga upp ett samarbete och en likvär-
dighet var det gäller elevernas informationskompetens. 
Med informationskompetens menas olika förmågor 
som att söka, samla, sortera, använda och granska 
information. (Sundin & Rivano Eckerdahl, 2014, sid. 
15.) Detta arbete har fungerat relativt bra och det finns 
återkommande samarbeten etablerade. Ett sådant är 
informationssökning och källkritik i samband med gym-
nasiearbetet där skolbibliotekarierna i stort sett träffar 
alla grupper på det samhällsvetenskapliga programmet 
och många av grupperna på det naturvetenskapliga. 
Skolbibliotekarierna erbjuder även eleverna enskild 
handledning i informationssökning inför gymnasiear-
betet. Fortfarande är det så att skolbibliotekarien träffar 
elevgrupperna olika mycket under de år de går på sko-
lan och utveckling behövs med fokus på samverkan för 
att uppnå likvärdighet för alla elever på skolan gällande 
just deras informationskompetens. Det är ändå i arbetet 
med gymnasiearbetet likvärdigheten är som störst och 
skolbibliotekarierna har etablerade samarbeten med 
lärarna och träffar de flesta elever i deras gymnasiear-
betsgrupper. 

Denna studies syfte är att titta närmare på elevernas syn 
på skolbibliotekarien och dess funktion i samband med 
gymnasiearbetet. 

Min frågeställning är:

 � Vilka pedagogiska funktioner 
tillskriver eleverna skolbibliotekarien i 
samband med gymnasiearbetet?
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3. Metod och 
genomförande
Jag har valt att använda mig av intervjuer då jag vill 
försöka förstå hur eleverna uppfattar skolbibliotekarien 
och dess funktion i samband med gymnasiearbetet. I min 
strävan efter att förstå och se mönster är en kvalitativ stu-
die motiverad (Trost, 2010, s. 32). Eleverna som medverkat 
blev tillfrågade via mail om de var intresserade av att del-
ta i studien. Totalt har jag intervjuat sex elever i årskurs tre 
som alla precis avslutat sitt gymnasiearbete. Intervjuerna 
genomfördes i bibliotekets arbetsrum. Jag hade tankar 
om en mer neutral plats men på grund av att eleverna 
skulle kunna ta sig till platsen under en rast var bibliote-
ket det mest naturliga valet. Jag valde att både spela in 
och anteckna under intervjuerna för att på så sätt kunna 
gå tillbaka och lyssna på samtalen igen samtidigt som jag 
hade stöd i mina anteckningar. Alla respondenter blev 
tillfrågade om det gick bra att jag spelade in intervjun och 
samtliga svarade ja. Samtidigt försäkrade jag dem om att 
de skulle få vara anonyma och inget i mitt arbete skulle 
kunna härledas till dem. Då de första frågorna är viktiga 
för hur resten av intervjun ter sig startade jag varje inter-
vju med att vi pratade allmänt om deras gymnasiearbete 
och hur de kände inför slutresultatet. Detta fick dem mer 
bekväma och avslappnade inför resten av intervjusitua-
tionen (Trost, 2010, s. 84). En nackdel med urvalet av elev-
er var att fem av sex elever som anmälde sitt intresse kom 
från det samhällsvetenskapliga programmet och bara en 
från det naturvetenskapliga. Dock är jag inte ute efter att 
se skillnader i uppfattning mellan de olika programmen 
även om det absolut är en intressant aspekt utan i denna 
studie väljer jag att se mer generellt på elevernas upp-
fattning av skolbibliotekarien. Här skulle en kvantitativ 
studie också kunna vara relevant då den skulle ge ett mer 
omfattande material att stå på men med tanke på tidsram 
och vikten av kunna gå på djupet och urskilja elevernas 
uppfattningar känns en kvalitativ studie motiverad.

3.1 Skolbibliotekets & 
skolbibliotekariens  
pedagogiska roll
I promemorian Stärkt digital kompetens i skolans 
styrdokument fastställs att det ligger på rektorns ansvar 

att se till att skolbiblioteket används som en pedago-
gisk resurs gällande elevernas “språkliga förmåga” och 
“digitala kompetens” (Regeringskansliet, 2017-03-09). 
Det visar ambitionen att skolbiblioteket ska ses som en 
central pedagogisk resurs för eleverna. Olof Sundin be-
skriver i rapporten Den pedagogiska bibliotekarien: från 
källkritik till källtillit (2018) bibliotekariens pedagogiska 
arbete och menar att fokus bör ligga på de kunskaper 
bibliotekarien besitter och kan stötta med i pedagogiska 
sammanhang och att de i sig är viktigare än bibliotekets 
samlingar (Sundin, s. 12). Sundin menar vidare att att det 
finns en bred bas av pedagogiska aspekter i biblioteks- 
och informationsvetenskapen och ser det som en själv-
klarhet att bibliotekarien har en pedagogisk funktion. 
Särskilt gällande elevernas informationskompetens där 
bibliotekarier i utbildningssammanhang ofta förväntas 
arbeta med undervisning i källkritik och informations-
sökning (Sundin, s. 3). I en undersökning gjord av Shaper 
och Streatfield (2012) konstaterar de att skolbiblioteka-
rier är i behov av att aktivt förmedla vad de gör och hur 
de kan bidra. Detta för att belysa för lärare och elever 
hur de kan stötta dem (2012, s. 74). 

I Skolbibliotekets roll för elevers lärande beskriver 
Gärdén att studier som behandlar elevernas perspektiv 
på skolbibliotekets verksamhet är få (Gärdén, 2017, s.63). 
Dock menar Gärdén att det trots detta finns forskning 
som pekar på att eleverna har en likgiltig inställning 
till bibliotek(ibid). Det som elever ändå tycker till om i 
samband med bibliotek är ofta hur biblioteksrummet 
är ordnat och frågor kring inköp av litteratur (Magnus-
son, 2010, s.22). Vilket även bekräftas av Andersson & 
Lövgren (2006) i uppsatsen “Det är dit man går om man 
ska söka information” där de beskriver hur eleverna upp-
fattar skolbibliotekarien som duktig på att hitta böcker 
i biblioteket och en person som finns tillhands när man 
behöver hjälp att hitta olika källor. Deras studie visade 
också att eleverna inte riktigt visste vad bibliotekarien 
hade för kunskaper men att de flesta hade en väldigt 
positiv inställning till skolbibliotekarien (Andersson & 
Lövgren 2006, s. 54f ). Ytterligare faktorer som spelar in 
för eleverna är hur deras kompisar använder sig av skol-
biblioteket (Gärdén, 2017, s. 64), vilken inställning deras 
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lärare har till skolbiblioteket påverkar också hur eleverna 
uppfattar och använder sig av biblioteket (Streatfield 
& Markless, 1994, s. 23). Även Limberg (2002) tar upp 
denna aspekt och menar att även om skolbibliotekarier 
i hög utsträckning arbetar med olika typer av under-
visning verkar det vara så att både lärare, elever och 
skolledare har svårt att se skolbibliotekarien i rollen som 
undervisare (Limberg, 2002, s. 50ff). En annan viktigt 
aspekt som Gärdén (2017) tar upp är hur rollen mellan 
lärare och bibliotekarie skiljer sig åt då bibliotekarien 
inte sätter betyg eller står för någon bedömning och hur 
detta kan få eleverna att uppfatta bibliotekarien som 
“neutral” (Gärdén, 2017, s. 66).

Gärden (2017) menar även att skolbibliotekarien kan 
bidra både direkt och indirekt till elevernas lärande och 
att det direkta lärandet handlar om den undervisning 
bibliotekarien bedriver medan det indirekta fokuserar 
på hur bibliotekarierna bidrar till lärmiljön (Gärdén, 
2017, s. 69). 
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4. Modell

Som teoretisk ansats har jag valt att använda mig av 
Kuhlthaus (2004, s. 121ff) nivåer av pedagogisk aktivitet 
(“levels of education”). För min studie är denna mo-
dell intressant då min intention är att få en bild av hur 
eleverna uppfattar skolbibliotekarien. Genom att se på 
elevernas svar genom modellen för pedagogisk aktivitet 
närmar jag mig deras syn på skolbibliotekariens peda-
gogiska funktion. 

 Nivåerna ser ut på följande sätt:

Organisatör: Bibliotekarien organiserar skolbibliotekets 
samlingar så att eleverna ska kunna hitta information på 
egen hand. 

Föreläsare: Bibliotekarien ger i föreläsningsform en 
introduktion till skolbiblioteket och dess resurser. Det 
handlar om enstaka föreläsningar ofta i inledningen av 
en utbildning. Här finns inget problem som föreläsning-
en syftar till att lösa.

Instruktör: Bibliotekarien hjälper eleverna att söka i en 
specifik resurs till ett visst problem. Det kan handla om 
att gå igenom en viss databas inför en uppsats. Fokus 
ligger på genomgång av enskilda resurser snarare än en 
allmän orientering. 

Handledare: Bibliotekarien stöttar eleven vid upprepa-
de tillfällen under arbetet med en specifik uppgift. Här 
handlar det om att stötta eleven i att använda olika  
informationsresurser, visa på hur de samverkar och i 
vilken ordning de bör användas. 

Rådgivare: Bibliotekarien stöttar eleverna under en 
längre tid hur de kan använda sig av resurser till uppgif-
ter. Rådgivaren visar förståelse för hur elevens problem 
förändras över tid. Bibliotekarien tar utgångspunkt i 
lärandeprocessen och samarbetar med lärare och nära 
eleverna med olika uppgifter (Kulthau, 2004, s.121ff). 

Kuhlthau menar att det kan finnas en risk för bibliote-
karien att endast verka i de första nivåerna och att det 
kan leda till en mindre utvecklad praktik. Något som 
Olof Sundin professor i biblioteks- och informationsve-
tenskap vid Lunds universitet (2018) ifrågasätter. Sundin 
menar att istället att de olika nivåerna kan användas för 
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att visa på hur bibliotekarien i sitt arbete rör sig mellan 
nivåerna och hur man inom ramen för en och samma 
uppgift kan arbeta i flera nivåer (Sundin, 2018, s.7). I 
denna studie väljer jag att se på modellen som icke 
hierarkisk i enlighet med Sundin och i överrenstäm-
melse med hans resonemang anser jag att biblioteka-
riens rörelse mellan nivåerna inte behöver innebära en 
motsättning.

Inom ramen för denna forskningscirkel har vi även 
utarbetat en egen modell för samverkan. I denna modell 
som kan ses som en kombinationsmodell mellan Kulta-
hus nivåer och TLC är bibliotekariens roll flytande och 
rör sig ut i de olika samverkans kategorierna. Modellen 
kan vara intressant för min studie då tidigare forskning 
tydligt visar att hur lärare ser på och använder sig av 
bibliotekarien påverkar elevernas syn på bibliotekarien.
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5. Resultat 

Jag kommer här presentera mitt resultat från intervju-
erna med eleverna. Varje intervjufråga kommer få ett 
eget stycke där jag redovisar några av elevernas röster 
och resonerar kring elevernas svar med fokus på min 
frågeställning: Vilka pedagogiska funktioner tillskriver 
eleverna skolbibliotekarien i samband med gymnasiear-
betet? I slutet av resultatdelen finns även en sammanfat-
tande del av studiens resultat.

Hur har du använt biblioteket i samband med 
ditt gymnasiearbete?

“...biblioteket var väldigt viktigt för just mitt gymnasiearbete.  
Ni hjälpte mig hitta en bok som var min huvudsakliga 
källa.”

“När jag började använda speciella söktekniker sånt som 
du hade visat, då hittade jag en bok om mitt ämne”

“Det vi gjorde var att gå ner hit och frågade bibliotekarien 
vilken litteratur vi skulle vända oss till.”

Alla elever som deltog i studien har på något sätt använt 
skolbiblioteket. De har alla varit i biblioteket och sökt 
material, de flesta har även fått hjälp att hitta material i 
biblioteket. Vidare uppger alla elever utom en att de haft 
en föreläsning på temat informationssökning. Några har 
även haft enskild handledning i att hitta information till 
sitt gymnasiearbete.

När jag säger ”skolbibliotekarie”, vad tänker du 
då på?

“Ni har ansvar för alla böcker all skönlitteratur och skolböck-
erna, ni har det ansvaret. Det är skillnad på gymnasiet och 
grundskolan. Då var det mer så att man bara gick dit och 
lånade en bok, ni kommer ju ut i klasserna nu inför gymna-
siearbetet och så har ni hjälpt till mer. Mer närvarande”

“Jag tycker mycket om att läsa. Är fokuserad på vikten av 
att läsa. Jag har alltid sett skolbibliotekarien kanske mer på 
grundskolan än i gymnasiet, skolbibliotekarien som en kon-
takt mellan eleverna och de böcker som finns tillgängliga”

När det gäller hur de ser på skolbibliotekarien och 
dess kompetens visar intervjuerna att för de allra flesta 
eleverna i studien är skolbibliotekarien starkt förknippad 

med litteratur, inspiration, de ses som hjälpsamma, står 
för urval av litteratur och litteraturförmedling. 

Några av dem nämner också att de inser att det ryms 
mer inom skolbibliotekariens kompetensområde men 
att de inte har full insyn. 

Har du fått stöd av skolbibliotekarien i sam-
band med gymnasiearbetet? Om ja kan du 
beskriva på vilket sätt?

“Ja just det här med att gräva djupare i databaser, jättebra 
information jag hade inte kunnat hitta den informationen 
själv. Mitt gymnasiearbete fick så högt betyg och så på 
grund av att vi hittade så bra källor med beskrivningar och 
allting”.

Alla elever utom en anser också att de fått ett bra stöd 
från skolbibliotekarien genom en inledande föreläsning 
om informationssökning, enskilda handledningar och fått 
stöttning under vägen med arbetet. Betyg nämns också 
under intervjun och en del av eleverna menar att de 
inte skulle fått så bra betyg utan handledningen där de 
tillsammans med skolbibliotekarien tittat på olika källor.

Vilken betydelse har skolbibliotekarien haft för 
ditt arbete med gymnasiearbetet?

“Jag tror inte jag hade klarat det på egen hand. Innan jag 
fick hjälpen hade jag lite småpanik. Det blev klarare efter 
jag fick hjälp”.

“Störst betydelse för arbetet med litteratur. Hitta “rätt” bok”.

“Hjälpte oss att sålla, vi blev mer specifika i vårt sökande. 
Såg på vårt arbete ur olika perspektiv”

Eleverna tillskriver skolbibliotekarien ganska stor bety-
delse för deras gymnasiearbete på lite olika vis. Några 
av dem betonar vikten av att skolbibliotekarien hittat 
relevant litteratur till deras arbeten medan andra också 
nämner den undervisning de fått i informationssökning. 
Några elever gick även utanför själva frågan och funde-
rade över skolbibliotekariens betydelse mer generellt. 
De stannar mycket i tankar kring litteratur och att bib-
liotekarien har stor betydelse för vilket urval som finns 
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tillgängligt på biblioteket. Flera av dem beskriver också 
något som jag tolkar som att de upplever att de fått stöd 
i själva informationsprocessen att skolbibliotekarien 
hjälpte dem att reflektera över sitt ämne, avgränsa sig 
och se flera perspektiv. 

Vilka likheter och skillnader finns det på lä-
rarens och bibliotekariens roll i klassrummet 
tycker du?

“Det första jag tänker på, läraren eller vår handledare är 
ju alltid på något sätt bedömande. Man är medveten om 
att okej hon eller han har vissa krav som jag ska leva upp 
till och därför är det viktigt att jag lyssnar. Så det blir mer 
kopplat till krav och prestation. Medan er genomgång 
kändes mer bara som ett stöd, det kändes verkligen som att 
detta är bara till för mitt stöd det finns inget bakom”

I intervjuerna blev det klart att eleverna upplever att 
den största skillnaden mellan en skolbibliotekarie och 
lärare är att läraren representerar bedömning i alla lägen 
medan skolbibliotekarien uppfattas som en neutral 
person. Några av eleverna menar vidare att både lärare 
och bibliotekarie har en pedagogisk roll då de båda “lär 
ut” något, medan andra ser skolbibliotekarien mer som 
en “gästperson” som ger stöd och tips.

Anser du att skolbibliotekarien har varit en del 
av undervisningen i samband med gymnasiear-
betet?

“Jo genom den allmänna genomgången och sen då om 
man ville söka privat”

“Jag vet inte om jag skulle kalla det en del av undervis-
ningen, mer ett inslag i undervisningen än en del av. För ni 
var inte med så mycket utan ett tillfälle där det var mycket 
information”.

 På frågan om de ser skolbibliotekarien som en del av 
undervisningen i samband med gymnasiearbetet svarar 
de flesta att de inte gjorde det utan de såg skolbibliote-
kariens undervisning som ett “enstaka tillfälle” som inte 
hade varit en del av resten av processen i arbetet med 
gymnasiearbetet. 

Anser du att skolbibliotekarien har varit en 
del i att utveckla din informationskompetens 
(söka, samla, sovra, sortera, strukturera och 
granska information)?

“Jag känner att under gymnasiearbetet fick vi mycket hjälp 
i hur vi skulle söka på nätet och ni hjälpte oss hitta andra 
ingångar som vi inte hade kunnat hitta annars. Jag skulle 
dock vilja säga att detta kommer först i 3:an, under 1:an 
och 2:an hade vi inte mycket informationssökning, alla 
lärare pratar källkritik och granskning av texter. Vi är verkli-
gen skolade i granskning och källkritik”.

Gällande delaktigheten i elevernas informationskom-
petens menar några av eleverna att bibliotekarien varit 
delaktig genom de föreläsningar gällande MIK som bib-
liotekarien varit ansvarig för och sa samtidigt att biblio-
tekarien kunde varit involverad ännu mer i deras arbete. 
Det blev också tydligt i elevernas svar att de skulle vilja 
ha mer undervisning i MIK tidigare i utbildningen.

5.1 Sammanfattning av resultat
Det blir tydligt att eleverna värdesätter skolbiblioteka-
riens förmåga att ordna och hitta relevant litteratur. I 
resultatet träder också Kulthaus olika nivåer av peda-
gogisk aktivitet fram vilket jag kommer återkomma till 
i avsnittet diskussion och slutsats. Skolbibliotekarien 
förknippas hos de flesta av respondenterna med just 
litteratur och hjälp att hitta bland olika informations-
källor. Att skolbibliotekarien inspirerar till läsning och är 
hjälpsam är också något som respondenterna trycker 
på. En annan funktion är att vara ett stöd i elevernas 
informationssökningsprocess. Rollen som föreläsare och 
handledare lyfts fram och här menar eleverna också att 
det finns en skillnad mot de bibliotekarier de kommit 
i kontakt med på grundskolan och att bibliotekarierna 
på skolan arbetar mer utåtriktat. Samtidigt är elevernas 
bild av skolbibliotekarien som en pedagogisk resurs mer 
splittrad då vissa av eleverna ser på skolbibliotekariens 
roll som pedagogisk då det handlar om att även de “lär 
ut” medan andra svarar att det mer handlar om enstaka 
tillfällen och att bibliotekarien blir mer som en “gästper-
son” i klassrummet. Här lyfts också hur eleverna förknip-
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par läraren med bedömning och att skolbibliotekarien 
ses som en mer neutral resurs eleverna kan vända sig till 
utan att känna press. 

De flesta av de tillfrågade eleverna anser att bibliote-
karierna erbjuder ett omfattande stöd i samband med 
gymnasiearbetet och några nämner vikten av detta 
stöd och hur det hjälpt dem att få bra betyg på sitt 
arbete.  De flesta av de tillfrågade eleverna anser inte 
att skolbibliotekarien varit en del av undervisningen i 
samband med gymnasiearbetet utan mer som en elev 
sa ett “inslag” då skolbibliotekarien varit med under en 
så begränsad period. 

Slutligen menar de flesta av eleverna att skolbiblioteka-
rien på något sätt bidragit till deras informationskompe-
tens även om de flesta också anser att skolbibliotekarien 
kunde varit mer delaktig och att undervisningen i MIK 
borde funnits med tydligare i år 1 och 2.
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6. Diskussion och 
slutsats
Genom intervjuer med elever som precis avslutat sitt 
gymnasiearbete har jag fått en bild av hur eleverna ser 
på skolbibliotekets pedagogiska funktion och hur de har 
använt sig av skolbibliotekarien i sitt arbete. 

I likhet med tidigare forskning Andersson & Lövgren 
(2006) visar min undersökning att eleverna i hög grad 
kopplar samman skolbibliotekarien med böcker och 
litteraturförmedling: “Jag tycker mycket om att läsa. Är 
fokuserad på vikten av att läsa. Jag har alltid sett skolbib-
liotekarien kanske mer på grundskolan än i gymnasiet, 
skolbibliotekarien som en kontakt mellan eleverna och de 
böcker som finns tillgängliga”. I elevernas svar kan man se 
att synen på skolbibliotekarien är mer som en organisa-
tör vars uppgift är att ansvara för samlingarna. Vilket i sig 
inte är så konstigt då de till stor del möter oss i biblio-
teket där vi arbetar med samlingarna och just att söka 
information. Det handlar troligen också om vilken bild 
av bibliotekarier som eleverna har med sig från tidigare 
skolbibliotek och även folkbibliotek de varit i kontakt 
med. 

Vidare nämner vissa av respondenterna hur de ser 
skolbibliotekarien som en föreläsare och handledare. 
Att inte alla i lika hög grad förknippar skolbibliotekarien 
med undervisning handlar kanske till viss del om att det 
inte riktigt finns en likvärdighet för eleverna i hur mycket 
undervisning bibliotekarierna har i de olika klasserna 
under de tre åren de går på skolan, även om under-
visningen från bibliotekariernas sida i samband med 
gymnasiearbetet är välutvecklad och bedrivs i de flesta 
grupper. Forskning visar även på detta hur skolbiblio-
tekarier som ägnar stor del av sin tid på undervisning 
ändå får svårt att uppfattas av lärare och elever som 
just undervisare (Limberg, 2002, s. 50 ff).  Elevernas 
uppfattning av bibliotekariens pedagogiska funktion 
påverkas av lärarens inställning till bibliotekarien vilket 
Streatfield & Markless visar med sin forskning. Under 
intervjun nämner eleverna hur de ser skolbibliotekarien 
som en “gästperson” eller ett “inslag” i klassrummet vilket 
talar för rollen som föreläsare och visar på en begränsad 
samverkan med pedagogerna där vi når upp till B koope-
ration. En annan aspekt som påverkar elevernas syn kan 

också vara som jag nämnde tidigare vilken erfarenhet av 
skolbibliotek och skolbibliotekarie eleverna har med sig 
sedan tidigare. Det handlar nog även om och som en av 
respondenterna uttryckte “Jag tycker dock det är svårt att 
säga konkreta saker som ni gör, det är ett litet mysterium”, 
att eleverna helt enkelt inte riktigt vet vad Skolbibliote-
karien gör och kan bidra med. Skolbibliotekarierna mås-
te aktivt marknadsföra sin verksamhet, vilket får stöd 
i forskningen där bland annat Shaper och Streatfield 
(2012) betonar vikten för skolbibliotekarien att aktivt nå 
ut med vad de kan bidra med. De menar också att det 
är viktigt för elevernas inställning att lärarna är positiva 
till bibliotekets verksamhet (Streatfield & Markless, 1994, 
s.74).

Alla respondenter uppger att skolbibliotekarien på 
något sätt varit ett stöd i deras arbete med gymnasiear-
betet. De talar om hur de har lärt sig söka i olika databa-
ser, hur skolbibliotekariens föreläsningar har varit en bra 
början och hur de fått hjälp att bli mer specifika i sina 
sökningar: “När jag började använda speciella söktek-
niker sånt som du hade visat, då hittade jag en bok om 
mitt ämne”. I dessa situationer blir skolbibliotekarien en 
instruktör som stöttar eleven i specifika resurser. 

Vissa elever lyfter också skolbibliotekariens funktion 
som handledare och talar om de enskilda handledning-
arna skolbibliotekarien erbjuder och hur de fått möjlig-
het till stöttning under arbetets gång. En del av eleverna 
menade vidare att de fått bra betyg på deras arbete på 
grund av stödet från skolbibliotekarien: “Jag tror inte jag 
hade klarat det på egen hand. Innan jag fick hjälpen hade 
jag lite småpanik. Det blev klarare efter jag fick hjälp”. 

Utifrån svaren drar jag slutsatsen att eleverna upplever 
att skolbibliotekarierna är ett stöd i informationssök-
ningsprocessen och betydelsefulla för arbetet med 
gymnasiearbetet på olika sätt utifrån elevernas egna 
behov. Med informationssökningsprocessen menar jag 
de olika steg eleverna står inför i samband med att de 
ska söka information om en specifik fråga eller inför ett 
problem. Informationssökningsprocessen startar med 
att ett problem finns och ett informationsbehov uppstår 
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och fortsätter med sökandet av information och använ-
dandet av den information som tagits fram (Kuhlthau, 
2006, s. 24ff). 

Vissa av respondenterna menar att likheten mellan 
lärarens och skolbibliotekariens roll i klassrummet är att 
båda lär ut och alltså har en pedagogisk funktion. Några 
menar att skolbibliotekarien ger tips och lär ut men trots 
det inte har samma funktion som en lärare då det inte är 
samma fokus på lärande i skolbibliotekariens undervis-
ning. Detta resonemang är intressant och jag undrar om 
det möjligen kan vara så att avsaknaden av tydliga läran-
demål och bedömning i samband med skolbiblioteka-
riens undervisning vara en bidragande orsak till elever-
nas tankar kring detta. Gärdén menar att forskning visar 
på hur elever sammankopplar lärare på ett tydligt sätt 
med bedömning något jag också kan se i min studie 
där alla eleverna svarade att en skillnad mellan läraren 
och skolbibliotekarien var just bedömningen (Gärdén, 
2017, s. 60).  Skolbibliotekariens undervisning sågs inte 
som lika krävande som lärarens. Är det också så att den 
därför inte alltid tas på lika stort allvar? Samtidigt verkar 
eleverna uppskatta någon mer neutral som skolbibli-
otekarien i klassrummet som kan ge stöd utan att det 
finns några bakomliggande tankar kring bedömning. 
Gällande om skolbibliotekarien är en del av undervis-
ningen i samband med gymnasiearbetet svarade nästan 
alla elever som deltog i studien att de inte upplevde att 
skolbibliotekarien var en del av undervisningen. Vilket 
på ett sätt kan tyckas märkligt då de flesta svaren på hu-
ruvida skolbibliotekarien var ett stöd och betydelsefull 
för arbetet med gymnasiearbetet gav indikationer på att 
skolbibliotekarien faktiskt var en del av undervisningen. 
En invändning eleverna framhöll i samband med denna 
fråga var att skolbibliotekarien träffade eleverna endast 
vid enstaka tillfällen och att det skulle krävas att skol-
bibliotekarien träffade eleverna mer kontinuerligt för 
att bli en del av undervisningen. Det går också att knyta 
ann till ovanstående diskussion där eleverna anser att 
skolbibliotekarien och lärarens funktion delvis ser an-
norlunda ut gällande bedömning och fokus på lärande. 
Det kan också förstås handla om hur de uppfattat frågan 
och hur de ser på begreppet undervisning. 

Utifrån svaren på intervjuerna kan jag se att eleverna 
tillskriver skolbibliotekarien en rad funktioner vilka jag 
presenterat ovan. De ser skolbibliotekarien exempelvis 
som ansvarig för bibliotekets samlingar, en inspira-
tionskälla, hjälpsamma, en hjälp till att hitta relevant 
litteratur, ett stöd i informationssökningsprocessen, 
föreläsare och handledare. Med grund i dessa svar drar 
jag slutsatsen att eleverna anser att bibliotekarien har en 
pedagogisk funktion då många av de funktioner elev-
erna nämner handlar om lärande på olika sätt. Gällande 
Kuhlthaus modell som jag har som teoretisk ansats kan 
jag se att skolbibliotekarien hamnar på olika nivåer av 
pedagogisk aktivitet under arbetet med gymnasiearbe-
tet. Det blir tydligt med elevernas svar hur skolbibliote-
karien rör sig mellan nivåerna. Som jag tidigare nämnde 
finns det enligt Kuhlthau en risk med att endast verka i 
de första nivåerna något som Sundin (2018) motsätter 
sig och menar bibliotekarien i sitt arbete kan verka i de 
olika nivåerna och att man i en och samma uppgift kan 
arbeta i flera olika nivåer. Detta är något som elevernas 
svar i undersökningen styrker hur skolbibliotekarien rör 
sig mellan olika funktioner. Min bild utifrån elevernas 
svar är att skolbibliotekarien i samband med gymnasie-
arbetet rör sig mellan de olika nivåerna: organisatör och 
föreläsare men stannar inte där utan verkar även som 
instruktör, handledare och även till viss del rådgivare. 
Skolbibliotekarien stöttar eleverna i specifika databaser 
relevanta för elevens problem, har enskild handledning 
där olika informationsresurser gås igenom och där en 
viss rangordning sker men stöttar även eleverna i att 
sålla och prioritera samt att utveckla deras frågor med 
hänsyn till deras lärandeprocess. 

Denna studie är begränsad i sin omfattning och för 
att ytterligare styrka slutsatserna i ett större samman-
hang skulle fler och mer omfattande studier behövas. 
Dock har jag utifrån mina resultat kunnat se tendenser 
i hur eleverna på skolan uppfattar skolbibliotekariens 
funktioner i samband med gymnasiearbetet. Med dessa 
slustatser kan jag se en del tydliga utvecklingsmöjlig-
heter i skolbibliotekariens arbete med gymnasiearbetet 
vilket även skulle kunna appliceras på andra undervis-
ningssammanhang där skolbibliotekarien är delaktig. 
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Dessa utvecklingsmöjligheter består i att på ett tydligt 
sätt kommunicera vad skolbibliotekarien kan bidra med 
både för elever och lärare detta för att ge eleverna en 
klarare bild av vad de kan förvänta sig, men även för att 
hur lärare ser på skolbibliotekarien också påverkar vilken 
syn eleverna får. Det handlar också om att utveckla sam-
arbetet i arbetet med gymnasiearbetet ännu mer, att bli 
en tydligare del av undervisningen. Här skulle man kun-
na tänka sig en utveckling där skolbibliotekarien under 
upprepade tillfällen kommer in i gymnasiearbetsgrup-
perna för att stötta dem under processen och på så sätt 
bli ännu mer delaktiga och nå även de elever som inte 
bokar in enskild handledning med skolbibliotekarien. 
En utveckling i denna riktning där skolbibliotekariens 
pedagogiska roll blir tydlig för både lärare och elever 
där skolbibliotekarien stöttar eleverna återkommande 
under längre tid i samband med olika uppgifter kommer 
leda till en process som i högre utsträckning rör sig mot 
funktionen rådgivare. Denna utvecklingsprocess säker-
ställer också att biblioteket används som en del i under-
visningen vilket är i linje med det beslut regeringen tog 
angående stärkt digital kompetens i skolans styrdokument 
där man fastslår att skolbibliotekets verksamhet ska 
användas som en del i undervisningen för att stärka 
elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens 
(Regeringskansliet, 2017). 
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8. Bilaga

Intervjuguide
Hur har du använt biblioteket i samband med ditt gym-
nasiearbete?

När jag säger ”skolbibliotekarie”, vad tänker du då på?

Har du fått stöd av skolbibliotekarien i samband med 
gymnasiearbetet? Om ja kan du beskriva på vilket sätt?

Vilken betydelse har skolbibliotekarien haft för ditt arbe-
te med gymnasiearbetet?

Vilka likheter och skillnader finns det på lärarens och 
bibliotekariens roll i klassrummet tycker du?

Anser du att skolbibliotekarien har varit en del av under-
visningen i samband med gymnasiearbetet?

Anser du att skolbibliotekarien har varit en del i att ut-
veckla din informationskompetens (söka, samla, sortera, 
använda och granska information)?
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Utvecklingsarbete 
pågår!

Det är av vikt att skolledare inser vilken betydelse de 
har för att synliggöra och integrera skolbiblioteket i 
den pedagogiska verksamheten. Skolledare behöver ha 
kunskap om hur skolbibliotek och skolbibliotekarier kan 
användas i undervisningen. Det kan de få genom att 
delta i utbildning och konferenser tillsammans med sin 
bibliotekarie. På senare tid har flera skolbiblioteksutbild-
ningar vänt sig även till rektorer och det är glädjande att 
se att rektorer medverkar. Det behövs mer utvärdering 
och uppföljning av skolbiblioteksverksamheten för att 
säkra att utveckling sker. De skolledare som var med i 
min studie kan utgöra förebilder och skapa ett intresse 
för skolbiblioteksutveckling hos flera rektorer.
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“Nya infallsvinklar och perspektiv” 
Lärares uppfattning av skolbibliotekariens roll i arbetet 
med elevers  informationskompetens i samband med 
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Berit Wijk Tegenrot är skolbibliotekarie på S:t Petri skola. Artikeln 
presenterar en studie kring lärarnas uppfattning om bibliotekariens 
roll i arbetet med elevernas gymnasiearbete. Det framkom i studien 
att bibliotekariens roll var som expert inom informationssökning 
och i den pedagogiska verksamheten agerade oftast bibliotekarien 
på nivån som instruktörer eller handledare och en viss samverkan 
sker mellan lärare och bibliotekarie. Det kan i artikeln konstateras 
att mer arbete behövs för att uppnå likvärdighet och samverkan 
mellan lärare bibliotekarie.
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Artikeln är skriven inom ramen för en forskningscirkel för skolbibliotekarier, ini-
tierad och finansierad av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö 
stad. Syftet med forskningscirkeln var att förbereda och stärka förvaltningens 
skolbibliotekarier och deras verksamheter i samband med en skärpning i skollagen 
från 2018. Här fastslås att skolbibliotekets verksamhet ska användas som en del 
i undervisningen med målet att stärka elevernas språkliga förmåga och digita-
la kompetens. Skolbibliotekarierna har i sina studier undersökt samverkan och 
förutsättningar för denna i den egna verksamheten. Forskningscirkeln pågick från 
höstterminen 2017 till och med höstterminen 2019. 
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1. Sammanfattning

Genom studien ville jag undersöka hur lärare på S:t Petri 
skola uppfattar bibliotekariens roll i arbetet med elever-
nas gymnasiearbete. Upprinnelsen till undersökningen 
var regeringens beslut 2017 om att stärka och förtydliga 
den digitala kompetensen och skolbibliotekets roll i sko-
lans styrdokument. Studien är en kvalitativ studie med 
öppna standardiserade frågor i en webbenkät. Enkäten 
vände sig till de lärare som var handledare åt elevers 
gymnasiearbete under läsåret 2017/18. Jag fick åtta svar 
av sjutton utsända enkäter. Bibliotekarierna på skolan 
medverkar i de flesta grupper inom gymnasiearbetet 
på olika sätt och med olika omfattning i olika grupper. I 
studien tittade jag på bibliotekariens pedagogiska roll 

utifrån en modell som kombinerar Kuhlthaus nivåer för 
bibliotekariens olika förmedlingsroller och TLC:s modell 
över samverkan mellan lärare och skolbibliotekarie. Det 
som framkom i studien var att bibliotekariens roll var 
som expert inom informationssökning. I den pedago-
giska verksamheten agerade oftast bibliotekarien på 
nivån som instruktörer eller handledare och vad gäller 
samverkan sker oftast den på kooperationsnivå enligt 
TLC-modellen. Vi ser att många förändringar har skett 
i bibliotekariernas verksamhet i den pedagogiska pro-
cessen men mer behövs för att uppnå likvärdighet och 
samverkan.
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2. Bakgrund

Den 9 mars 2017 tog regeringen beslut om att stärka 
och förtydliga den digitala kompetensen i skolans 
styrdokument (Regeringskansliet, 2017). Ändringarna 
avser rektorers och lärares uppdrag, undervisning i 
enskilda ämnen samt skolbibliotekets roll. I den revi-
derade läroplanen, som började gälla den 1 juli 2018 
(SKOLFS 2011:144), förtydligar regeringen skolbibliote-
kens uppdrag: Att som en del av undervisningen ”stärka 
elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.” 
Skolbibliotekets verksamhet används som en del i un-
dervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga 
och digitala kompetens. Regeringsbeslutet inkluderar 
skolbiblioteket i den ordinarie pedagogiska verksam-
heten och tydliggör att det krävs relevant kompetens för 
att fullgöra skolbibliotekets pedagogiska uppdrag. Den 
nya lydelsen skiljer sig från tidigare genom att tydliggö-
ra att skolbiblioteket inte enbart är en fysisk lokal utan 
har en pedagogisk funktion i skolans verksamhet.

Skolbibliotekariens uppdrag är att bidra till elevernas 
måluppfyllelse. Med anledning av den nya lydelsen 
under rektors ansvar, den förändrade läroplanen samt 
de komplexare kunskapskraven utgör samverkan med 
skolbibliotekarier och undervisande lärare en nödvändig 
del av undervisningen. I en rapport där över 100 svenska 
och internationella texter och studier om skolbibliotek 
under åren 2010–2015 granskats framgår det att just 
samverkan mellan utbildade bibliotekarier och skolans 
lärare är en avgörande framgångsfaktor (Gärdén, 2017). 
Hur kan detta fungera i verkligheten och hur uppfattar 
lärarna den nya skrivelsen? Är det något som det arbe-
tas med i skolorna? Detta blev jag och några kollegor 
nyfikna på och rektor tyckte det var angeläget att titta 
närmare på och en forskningscirkel kunde snart sättas 
igång för intresserade bibliotekarier på gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad.

Jag vill i min studie försöka se hur lärarna ställer sig till 
bibliotekariernas arbete i skolan. Hur uppfattar lärarna 
bibliotekariernas roll i den pedagogiska verksamheten 
på skolan? Målet är att i förlängningen utveckla väl fung-
erande arbetsformer där skolbibliotekarier i samverkan 
med lärare stärker elevernas digitala kompetens.

Jag har arbetat som skolbibliotekarie under en lång 
period på olika skolor i Malmö. Just nu på S:t Petri skola. 
S:t Petri skola har sedan några år satsat mer än tidigare 
på sitt bibliotek genom att anställa två bibliotekarier 
på heltid. Syftet med satsningen var att skapa en bibli-
oteksverksamhet som tillsammans med IKT-pedagog, 
specialpedagoger och lärare arbetar för att öka elevernas 
måluppfyllelse och lärande.  Detta är också inskrivet i 
skolans lokala arbetsplan (S:t Petri skola, 2018) “Bibliote-
karierna samarbetar med pedagoger och skolledning för 
att stödja elevernas lärande. Biblioteket ska arbeta för att 
utveckla elevernas medie- och informationskunnighet 
(MIK)”. Bibliotekspersonalen har sedan dess försökt skapa 
ytor för samverkan och för integrering i undervisning 
kring både läsning och MIK. Skolan har de senaste åren 
arbetat hårt för att integrera bibliotekets verksamhet 
i den pedagogiska processen och har kommit långt 
i arbetet och vi ser stora förändringar. Det finns dock 
fortfarande mycket att arbeta med, t ex likvärdigheten att 
nå alla elever. Eleverna förväntas söka information och 
skapa kunskap om ämnen och frågor som de själva väljer 
i sitt gymnasiearbete och att sedan formulera vad de lärt 
sig i något slags redovisning, som skriven text i en rapport 
samt en muntlig presentation av sitt arbete. Att navigera 
på Internet i söktjänster som Google och andra redskap 
och nätverk, att sovra, bearbeta och skapa mening med 
hjälp av olika informationskällor innebär att producera 
kunskap (Eckerdal, J. Sundin, O. 2014). Att lära sig att söka 
och använda information blir då ett redskap för lärande 
och bibliotekariernas insats en del av lärandet. Biblioteka-
rierna anser sig kunna förmedla, undervisa och handleda i 
MIK - relaterade moment i undervisningen men upplever 
att deras pedagogiska roll inte är särskilt tydlig på skolan. 

Ett moment som har fungerat till viss del är undervisning i 
informationssökning och processen kring det inför elever-
nas arbete i att skriva sitt gymnasiearbete i år 3. Här be-
söker bibliotekarierna flertalet grupper för att undervisa i 
informationssökning. Bibliotekarierna har också enskilda 
handledningar med ett flertal elever. Det är dock inte alla 
lärare som anlitar bibliotekarierna inför gymnasiearbetet. 
Denna undersökning vill försöka hitta en del av förkla-
ringen till att det ser ut som det gör, att inte alla lärare i 
gymnasiearbetsmomentet använder sig av biblioteka-
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rierna. Är det så att lärare fortfarande ser biblioteket som 
materialförsörjare? I förlängningen vill vi att studien ska 
hjälpa oss att utveckla verksamheten att få till stånd en 
bra samverkan mellan lärare och bibliotekarie. Biblioteket 
på S:t Petri skola är också den plats alla läromedel förvaras 
och lånas ut ifrån och det är en del av arbetsuppgifterna 
för bibliotekarierna att ta hand om den, men varken led-
ning eller bibliotekspersonal menar att det ska vara den 
huvudsakliga arbetsuppgiften. S:t Petri skola är en skola 
med elever som har hög ambitionsnivå, de kommer in 
med höga poäng från grundskolan och för många är det 
viktigt att avsluta sina gymnasiestudier med goda betyg.

Som skolbibliotekarie är en beroende av lärare för att kun-
na samverka och för att nå ut till eleverna. Detta har ofta 
varit svårt och jag tror att de olika yrkesgrupperna, bibli-
otekarier och lärare, ser olika på bibliotekariers funktion 
och vilken kompetens de kan tillföra i skolan, detta är en 
av anledningarna till att jag ville undersöka några lärares 
syn på skolbibliotekariens funktion på skolan. Det har 
skrivits och forskats länge kring frågor om skolbiblioteket 
gör skillnad för elevers lärande, framstående forskare är 
t ex Limberg med kunskapsöversikten Skolbibliotekets 
pedagogiska roll (Limberg, 2002) samt forskningsöversik-
ten Informationssökning och lärande (Limberg, Hultgren & 
Jarneving, 2003), men som Gärdén och Francke skriver är 
det inte skolbiblioteket som sådant som gör skillnad utan 
hur skolbiblioteket förstås och används av skolans aktörer. 
Det är synen på biblioteket av bibliotekarier, lärare, elever 
och skolledare som spelar den avgörande rollen för 
hur elever utvecklar infomationskompetens (Gärdén & 
Francke, 2013). Enligt forskning om bibliotek och lärande 
nämns samverkan mellan bibliotekarier och lärare som 
en viktig del för att elevernas lärande ska gynnas (Gärdén, 
2017). Ett av skolbibliotekets pedagogiska mål är att vara 
ett redskap för lärande i olika ämnen (skolinspektionen, 
2018). För att kunna vara det behöver bibliotekarien vara 
en del av undervisningen och de skoluppgifter som utförs 
av elever. Detta kräver i sin tur en samverkan mellan lärare 
och skolbibliotekarie. 

Att vi ska samarbeta med varandra i skolan tas för givet, 
men hur vi ska göra detta är inte självklart. Hur samverkan 
mellan lärare och bibliotekarie ser ut varierar mellan olika 
skolor och olika personer och det har också att göra med 
vilken syn en verksamhet har på samverkan mellan lärar-
na. Inom olika verksamheter finns olika kulturer vad gäller 
samverkan mellan lärare och mellan lärare och andra 
yrkesroller på skolor (Tillander & Runevad, 2004).

Syftet med undersökningen är att undersöka och förstå 
hur lärare på S:t Petri skola uppfattar skolbibliotekariens 
roll för utvecklingen av elevernas informationskunnig-
het genom undervisningen i gymnasiearbetet. Detta vill 
jag undersöka för att få underlag och utgångspunkt till 
att senare arbeta fram modeller för samverkan mellan 
lärare och bibliotekarier i det gemensamma arbetet med 
att öka elevernas informationskunnighet. Undersök-
ningen är tänkt att ge några lärares syn på biblioteka-
riernas kompetens och funktion i en gymnasieskola med 
studieförberedande program. Bibliotekarierna på skolan 
har arbetat med informationskunnighet i samband med 
gymnasiearbetet och det är utifrån denna undervisning 
frågorna ställs till lärare som handleder elever i sina 
gymnasiearbeten. Det är således inte skolans alla lärare 
som berörs av undersökningen utan endast ett fåtal. 

För att uppnå målet att i förlängningen utveckla väl 
fungerande arbetsformer där skolbibliotekarier i samver-
kan med lärare stärker elevernas digitala kompetens har 
jag i min studie formulerat följande frågeställning:

• Hur ser lärarna på skolbibliotekariers funktion vad 
gäller att främjaelevernas måluppfyllelse inom infor-
mationskunnighet, särskilt i arbetet med elevernas 
gymnasiearbeten?

• Vilken kompetens anser lärare att skolbibliotekarien 
har för att främja elevernas informationskunnighet i 
arbetet med elevernas gymnasiearbeten?

Min undersökning riktar sig enbart till de lärare som är 
handledare till elever i deras gymnasiearbeten på S:t Petri 
skola och dessa lärares uppfattning om bibliotekariens 
roll vad gäller elevernas informationskunnighet. Begrep-
pet medie- och informationskunnighet (MIK) används 
ofta istället för informationskompetens. Informations-
kompetens beskriver förmågan att kunna söka, finna, 
kritiskt granska och använda information för olika syften 
och i olika sammanhang (Eckerdal, J. Sundin, O. 2014). 
I artikeln använder jag begreppet medie- och informa-
tionskunnighet. I frågorna till lärarna använde jag infor-
mationskompetens då jag antog att det var ett mer väl-
känt begrepp. När vi pratar om informationssökning som 
en del av Medie- och informationskunnigheten menar vi 
ofta att finna information för att få kunskap om något, på 
så sätt kan informationssökning förstås som en del av lär-
processen. Informationen ska läsas, tolkas, bearbetas och 
läggas till i vår kunskapsbank. Vi ska också kunna avgöra 
vilken information som är lämplig att använda.
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3. Metod och 
genomförande
I min studie har jag velat försöka förstå hur lärare ser på 
bibliotekariers roll på S:tPetri skola.  När det handlar om 
att söka förståelse för människors sätt att resonera är 
en typ av kvalitativ studie att föredra (Trost, 1993).  För 
att få svar på mina frågor angående bibliotekariens roll 
på skolan har jag valt att göra en anonym webbenkät i 
form av öppna standardiserade ostrukturerade frågor, 
dvs där frågorna är samma till alla informanter och öpp-
na, utan svarsalternativ. Att jag valt att göra en anonym 
enkät och inte intervjuer beror på att jag som intervju-
are kan upplevas som partisk eftersom jag arbetar på 
skolan som undersöks och med undervisningen som 
undersökningen handlar om. Det kan vara känsligt att 
vara kritisk till en verksamhet som intervjuaren är del-
aktig i och det kan å andra sidan också vara känsligt för 
undersökaren som senare ska försöka samverka med de 
personer som deltagit i intervjun (Jacobsen, 2017). En 
positiv effekt av enkätformen kan vara att informanter-
na kan tänka över sina svar i den takt de önskar. En svag 
sida av att använda sig av den här formen av kvalitativ 
“intervju” är att svaren ofta blir komprimerade och min-
dre fylliga och nyanserade pga tiden det kan ta att fylla 
i enkäten. Intervjuaren har också mycket liten kontroll 
över situationen och liten möjlighet att utveckla svaren 
(Jacobsen, 2017). 

Skolbiblioteket på S:tPetri skola har goda förutsättningar 
att kunna vara en del i den pedagogiska verksamheten 
på skolan genom att det finns två bibliotekarier som 
arbetar i skolbiblioteksverksamheten. I skollagen finns 
ingen precisering om vad ett skolbibliotek ska vara eller 
hur skolbibliotekarierna ska arbeta eller vilka resurser 
som bör finnas, endast att det ska finnas ett skolbiblio-
tek. Ett skolbibliotek kännetecknas enligt propositionen 
av: “Med skolbibliotek brukar vanligtvis avses en ge-
mensam och ordnad resurs av medier och information 
som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som 
ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att 
stödja elevernas lärande” (Prop. 2009/10:165). 

Enkäten skickades ut till 17 lärare, 8 st inom det Natur-
vetenskapliga programmet och 9 st inom det samhälls-
vetenskapliga programmet. Jag har fått in åtta svar. 

Bibliotekarierna har erbjudit alla elevgrupper undervis-
ning i samband med Gymnasiearbetet, dock har inte 
alla grupper fått utrymme för detta, speciellt inte i de 
naturvetenskapliga grupperna. 

I min analys har jag prövat att använda en modell som 
kombinerar två existerande modeller där Kuhlthau 
bidrar med den ena modellen och Loertscher/Mon-
tiel-Overall och TLC modellen med den andra. 

3.1 Kuhlthaus taxonomi för 
möjliga pedagogiska roller för 
skolbibliotekarier
Carol Kuhlthau är en amerikansk forskare som har forskat 
kring bibliotekariens roll som förmedlare, främst mellan 
bibliotekarie och användare (elev) och hon menar att det är 
viktigt att definiera hur bibliotekarierna kan förhålla sig i re-
lation till användarna. Kuhlthau menar att man kan urskilja 
fem olika nivåer av bibliotekariens förmedlingsroller. Sun-
din (Sundin, O. 2018) beskriver kortfattat Kuhlthaus roller 
och olika nivåer: På den första nivån arbetar bibliotekarien 
som organisatör. På denna nivå bedrivs ingen undervis-
ning. Organisatören har som främsta uppgift att organisera 
samlingarna så att användarna kan klara sig själva. Det 
arbete som utförs av organisatören är grundläggande för 
bibliotekets funktion, och utan detta systematiska arbete 
skulle biblioteket inte fungera. Informationssystemet är här 
i fokus och användarna kommer i andra hand. I nästa nivå 
arbetar bibliotekarien som föreläsare. Här erbjuds en servi-
ce i form av kortare referensintervjuer som bygger på prin-
cipen att det i bibliotekssystemet alltid finns ett rätt svar på 
de frågor användarna har. Informationen ses som ett ting 
eller en produkt som kan överföras mellan förmedlare - 
system - användare. Föreläsaren är inriktad på systemet och 
lägger mindre vikt vid om användaren har problem med 
själva frågeställningen. Nästa roll kan kallas instruktör. Här 
bemöts alla användare på samma nivå och det tas inte hän-
syn till vilka förkunskaper som finns hos användarna. Oftast 
presenteras en överväldigande mängd informationskällor. 
Informationssökning likställs här med att bara finna infor-
mation, utan att lägga vikt vid att tolka och bearbeta den. 
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Kuhlthau menar att instruktören inte möter användaren i 
läroprocessen. När bibliotekarien arbetar som i nästa nivå, 
handledare, får användarna mer vägledning. Möjliga källor 
visas och bibliotekarien förklarar också för användarna hur 
källorna kan användas. Men någon hänsyn tas inte till de 
enskilda individerna i deras läroprocess och på vilken 
nivå de befinner sig. Här förmedlas ofta standardiserade 
lösningar riktade till dem med samma typ av problem. 
Den sista rollen kallas rådgivare. Här erbjuds interaktion 
med användaren i informationssökningen, som ses som 
en intellektuell läroprocess, snarare än ett sökande efter 
de rätta svaren. Processen ses som unik och dynamisk hos 
varje individ. Här erbjuds en aktiv rådgivning och stöd och 
en dialog förs mellan användare och rådgivare. Rådgivaren 
bedriver också kvalitetskontroll, utvärdering och uppfölj-
ning av arbetet och försäkrar sig om att studenten uppnår 
sina mål på bästa sätt. Kuhlthau menar att rollen som 
rådgivare har en viktig betydelse också samhällsmässigt, 
då informationsmängden ökar och människor behöver 
stöd och hjälp med att skapa mening i sin informations-
sökningsprocess (Sundin. 2018). Kuhlthau menar att det är 
viktigt att den rådgivande rollen finns med i inledningen 
av en användares informationssökningsprocess, då känslor 
av osäkerhet och frustration är vanligt förekommande. 
De första fyra rollerna bygger mer på att förmedlaren kan 
leverera säkra svar med hjälp av informationssystemet. De 
rollerna fungerar oftast bättre då användaren har kommit 
en bit i sin informationssökning och har ett klart, definierat 
problemområde (Kuhlthau 1993).

Kuhlthau hävdar att hennes forskningsresultat förändrar 
förutsättningarna för bibliotekarien i dennes roll som 
förmedlare av information. Hon menar att det finns ett 
stort behov av en mer processinriktad biblioteksförmed-
ling snarare än bara en informationsinriktad. Istället för 
att bibliotekarien bara plockar fram informationsma-
terial, kan den processinriktade bibliotekarien guida 
och vägleda användaren mot en egen problemlösning 
när det gäller hanterandet av information. En proces-
sinriktad referenssituation innebär att bibliotekarien 
och användaren samarbetar redan i ett tidigt skede av 
informationssökningsprocessen och för en dialog med 
varandra (Kuhlthau, 1993).

3.2 TLC-modell
Montiell-Overall är amerikansk forskare med intresse 
kring samverkan mellan lärare och skolbibliotekarier. Hon 

har sammanställt fyra modeller över lärare och skolbib-
liotekariers samverkan som kallas TLC-modeller, där TLC 
står för Teacher and librarian collaboration.TLC- modellen 
är utarbetat utifrån Loertchers taxonomier som är vanlig 
inom biblioteksforskningen. För skolbibliotekarien finns 
det tio steg i Loertchers taxonomi. På nivå ett används 
skolbibliotekarien inte alls i den pedagogiska verk-
samheten, på nivå två är skolbibliotekets roll endast 
en lokal för samlingar. På nivå tre till nio utvecklas 
skolbibliotekariens service till lärare och elever för att på 
nivå tio samverka med lärare kring kring läsfrämjande, 
tekniska studieverktyg och informationskompetens 
(Gramming 2016). Djurström har i sin uppsats tolkat 
det som att TLC-modellerna lättare kan användas för att 
urskilja mönster och fokuserar mer på kommunikation 
och interaktion i samverkan mellan bibliotekarie och 
lärare än Loertchers taxonomier (Djurström, 2015). Om en 
medvetenhet finns om dessa skillnader kan det under-
lätta utformning av nya former av samverkan och på så 
sätt påverka elevernas lärande. Gramming beskriver i sin 
uppsats TLC:s fyra steg: I det första steget koordination 
(Nivå A) kretsar arbetet kring att beställa, organisera samt 
synkronisera händelser och aktiviteter för att effektivisera 
sitt eget arbete och hjälpa varandra. I denna samverkan 
krävs inte någon djupare kontakt och kommunikation 
eller förtroende mellan lärare och bibliotekarier och sam-
verkan på denna nivå antas ha mindre chans att påverka 
elevernas lärande än de tre andra modellerna. Samverkan 
på det andra steget kooperation (Nivå B) innebär att minst 
två parter kommer överens om att arbeta tillsammans 
mot liknande mål. Det talas om en uppdelning av ansvar 
och sysslor mellan deltagarna och lärare respektive bib-
liotekarier lär ut sådant de själva är specialister på inom 
yrket. I Integrerade instruktioner (Nivå C) samarbetar lärare 
och bibliotekarier kring undervisning genom att båda 
parters specialistområden blir integrerade. Här blir resul-
tatet något de inte skulle kunna ha genomfört på egen 
hand. Till skillnad från kooperation bestämmer lärare 
och bibliotekarier tillsammans de bakomliggande målen 
och syftet med undervisningen. Bibliotekarier och lärare 
beskrivs som jämlika partners, informationskunnighet 
och ämnesundervisningen integreras och tros bidra till 
en mer sammanhängande undervisning för eleverna och 
som också påverkar deras lärande. På den fjärde nivån, 
integrererad undervisningsplan (Nivå D), sker samverkan 
på en övergripande skol- eller skoldistriktsnivå. Biblioteks-
innehåll och ämnesinnehåll integreras på alla årskursnivå-
er och rektorn tilldelas en väsentlig roll för att möjliggöra 
detta samarbete (Gramming 2016).
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3.3 Vår modell
Vi har i vår forskningscirkel studerat dessa olika modeller 
och kommit fram till att en kombination av TLC-model-
len och Kuhlthaus modell kan vara ett sätt att angri-
pa problemområdet. Kombinationen av modellerna 
beskriver både den pedagogiska rollen mot användarna 
/eleverna och samarbetet mellan skolbibliotekarie och 
lärare och deras kommunikation och interaktion. Vi har 
gjort en modell där Kuhlthaus nivåer för bibliotekariens 
olika förmedlingsroller mot användarna ligger som en 
kärna i yrkesrollen medan TLC:s modell över samverkan 
mellan lärare och skolbibliotekarie strålar ut från de olika 
bibliotekarierollerna. Vi har illustrerat vår modell grafiskt 
i bilden nedan.
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4. Resultat  
och analys

I detta avsnitt redovisas enkätsvaren från lärarna. Jag har 
valt att koppla samman redovisningen av mina resultat och 
analysen av dem. I min analys har jag prövat att använda 
den modell som kombinerar två existerande modeller 
som beskrivits ovan, den modell jag kallar “vår modell”. Jag 
redovisar resultaten utifrån de frågor jag ställde i enkäten.

Anser du det vara ett uppdrag att samarbeta 
med biblioteket/bibliotekarier vad gäller 
informationskompetens?

På frågan om lärarna anser det vara ett uppdrag att samar-
beta med biblioteket/bibliotekarierna vad gället informa-
tionskompetens uppger samtliga informanter att de anser 
att det är ett uppdrag att samverka med bibliotekarier vad 
gäller informationskompetens. Att alla informanter anser 
det vara ett uppdrag att samverka med bibliotekarien på 
skolan kan tolkas som att de även anser att bibliotekarien 
har en viss pedagogisk funktion vad gäller informations-
kompetens och därmed en viss roll att förmedla den 
specialistkunskap som de antas inneha. Forskning visar 
att samverkan är viktig för att bibliotekarier ska kunna 
integreras i den pedagogiska verksamheten på skolan och 
på så sätt synliggöras för elever och pedagoger. Karin Sûld 
och Eli Bytoft Nyaas visar i sitt projekt att undervisning i 
informationskompetens måste ske i en ämneskontext för 
att ge bra resultat (Sûld & Blytofy nyaas, 2008). Den kan då 
också bli ett stöd för själva ämnesinlärningen. En annan 
viktig aspekt, påpekar de, är att undervisningen i informa-
tionskompetens sker återkommande, i progression och 
med fokus på reflektion och kritiskt tänkande. Professor 
Louise Limberg menar att skolbibliotekets roll i skolan är 
beroende av enskilda lärare och deras sätt att undervisa, 
deras egen syn på lärande och kunskap och de metoder 
som de använder sig av. Samtliga lärares lärande- och kun-
skapssyn i en skola har påverkan på vilken pedagogisk roll 
biblioteket och bibliotekarien får (Limberg, 2003). 

Vem har ansvaret för elevernas lärande i 
informationskompetens enligt dig?

I enkäten ställdes frågan vad lärarna ansåg om ansvars-
frågan kring elevernas utbildning i informationskom-

petens. Hälften av informanterna uppger att det är den 
undervisande läraren som är ansvarig, några anser att 
det är en uppgift som all pedagogisk personal plus stöd-
funktioner (bibliotek, IKT-pedagog) har ansvar för, så här 
säger en lärare “Biblioteket ser jag som stödpersonal att 
integreras i arbetet. Då de inte har eleverna på regel-
bunden basis är det svårt att tillskriva dem större ansvar 
med det upplägg vi har för nuvarande”. Citatet pekar 
på en viktig aspekt av bibliotekariens roll på skolan, 
bibliotekarien har en stödjande funktion och hur detta 
stöd ska fungera i verkligheten är inte riktigt klarlagt 
och beror ofta till stor del på den undervisande lärarens 
intresse och bibliotekariens engagemang. Någon infor-
mant anser att det är skolledningens ansvar.

Hur fungerar ditt samarbete med  
skolbibliotekarien vad gäller 
informationskompetens idag och hur ser 
samarbetet med bibliotekarien ut? 

Vad gäller samverkan mellan bibliotekarie och lärare 
kring undervisning i informationskompetens anger de 
allra flesta att samverkan fungerar bra eller ganska bra, 
en informant tycker det fungerar dåligt. På svaren om 
hur samverkan ser ut mellan lärare och bibliotekarie va-
rierar svaren. Bibliotekariens roll kan ses i Kuhlthaus mo-
dell som alltifrån Instruktör till rådgivare. Bibliotekariens 
roll som instruktör där bibliotekarien har funktionen att 
visa ämnesspecifika resurser vid ett tillfälle. En informant 
beskriver sitt samarbete med bibliotekarierna kort såhär: 
“info om sökning mm när det gäller Nobelprojektet och 
gymnasiearbeten”.  Bibliotekariernas roll kan också vara 
som rådgivare enligt Kuhlthaus modell där biblioteka-
rien stöttar vid upprepade tillfällen och har en förståelse 
för i vilken fas eleverna är. Samtidigt ligger samverkan 
mellan lärare och bibliotekarie på TLC-nivån Koopera-
tion där två parter kommer överens utan att gemensamt 
planera, undervisa eller utvärdera. Det är mer som att 
bibliotekarien bidrar med hens specialistkunskaper och 
stödjer och assisterar läraren. Samverkan bygger på att 
läraren är intresserad av samarbete och hen har möjlig-
het att välja att samverka eller inte.
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Skulle något kunna göras bättre 
för att elevernas kunskaper inom 
informationskompetens ska öka?

För att förbättra undervisningen kring elevernas infor-
mationskompetens anger lärarna flera olika förslag. Mer 
samverkan är ett förslag, både mellan pedagoger och 
bibliotekarier men även ämnesövergripande samverkan 
kan vara ett sätt att jobba bättre med ämnet: “Ännu mer 
samarbete med er” och “samarbete över ämnesgrän-
serna” svarar lärarna på frågan. Även mer samordning 
kring hur undervisningen i ämnet ska gå till efterlyses: 
“Mer regelbunden / strukturerad / riktad information i 
klasserna”.  Att bibliotekarierna delar sina presentationer 
till klassen så att de lätt kan återkoppla till den senare och 
mer information om var pedagogerna kan hitta lathun-
dar som kan användas i undervisningen efterfrågas. 
Bibliotekarierna intar en roll som identifierare av informa-
tionskällor och vad gäller samverkan sker en kooperation 
där pedagog och bibliotekarie kommer överens om att 
bibliotekarien lär ut sin specialistkunskap.  Här ser vi också 
att skolledningen kan ha en roll att fylla genom att hitta 
samarbetsformer och strukturer för ämnesövergripande 
arbete. Här kan en förstå att vissa lärare önskar att biblio-
tekarierna är mer aktiva både vad gäller att dela med sig 
av sina resurser och information och förtydliganden av 
de strukturer kring hur undervisningen i informations-
kompetens kan bedrivas. Att kunna söka information 
på ett effektivt och strukturerat sätt är en viktig del av 
studielivet och även i de flesta yrkesliv. Att förstå att 
informationssökning är en process i flera steg som inte 
går att lära sig genom enstaka insatser är något bibliote-
karierna behöver arbeta mer med genom att samarbeta 
med lärare och informera om vad de kan bidra med.  

Tror du att skolbibliotekarien kan bidra med 
något i din undervisning som du inte kan göra 
själv (vad gäller informationskompetens/MIK)? 
Om ja, på vilket sätt tror du bibliotekarierna 
kan bidra?

Alla utom en informant tror att bibliotekarien har något 
att tillföra undervisningen. Förslagen på vilka sätt detta 

kan ske varierar. De flesta tycker att bibliotekarien kan 
bidra med tips om olika källor och sökteknik i dessa, så 
här säger en lärare “Då de har en utbildning fokuserad 
på informationssökning och hanterande har de säkerli-
gen andra källor och tips att komma med”. Att så många 
anser detta kan bero på att det är det bibliotekarierna 
ofta gör på skolan. Någon påpekar också att biblioteket 
kan bidra med att informera lärare om vilka resurser som 
finns att tillgå på skolan. 

Vad anser du vara bibliotekets roll på skolan 
(vad gäller elevernas utveckling av kunskaper 
inom informationskompetens i arbetet med 
elevernas gymnasiearbeten)? Diskuteras denna 
roll på skolan och i så fall på vilket sätt?

Flertalet av informanterna anser skolbibliotekets roll 
vara ett stöd till lärare både vad gäller informationsre-
surser och material kring t ex källkritik, de önskar att bib-
liotekarierna ska vara ett stöd när det uppkommer ett 
sådant behov i någon kurs. Så här säger en av lärarna: 
“[Bibliotekarierna ska] stödja lärarna i att informera om 
möjliga informationskällor - bidra med hjälp/material 
vad gäller källkritik etc”. Bibliotekarierna anses av andra 
informanter ha en roll som inspiratör och att kunna som 
en informant påpekar “ge nya infallsvinklar och perspek-
tiv”. Bibliotekariens roll diskuteras inte mycket på skolan, 
ibland sker informella diskussioner om hur biblioteka-
rierna kan delta i arbetet och bibliotekarierna är med på 
ämneskonferenser och arbetslag.

Vilken roll spelar skolledaren för skolbibliotekets 
delaktighet i undervisningen, tror du?

Skolledare spelar en stor roll för hela skolans verksam-
het och kulturen på skolan, forskning visar också att 
skolledaren är viktig för bibliotekets roll och funktion 
på skolan (Limberg, 2002). Två av informanterna i min 
undersökning anser  att skolledaren inte spelar någon 
roll, eller liten roll för skolbibliotekets verksamhet, övriga 
informanter anser att ledningen spelar roll, och t o m 
stor roll för skolbibliotekets delaktighet i undervisningen 
på skolan. En av informanterna menar att skolledningen 
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“genom att ge utrymme i bibliotekariernas tjänster för 
pedagogisk verksamhet kan de bidra till att integrera 
biblioteket i daglig verksamhet. Genom att aktivt lyfta 
bibliotekariernas kompetens, låta biblioteket ansvara för 
t.ex. TeachMeet och genom att stötta olika läsaktiviteter 
kan de också bidra till delaktighet.”  Utan skolledningens 
engagemang och aktiva åtgärder finns det inte legitimi-
tet för bibliotekarierna att själv utföra den verksamhet 
de skulle vilja.

Vilken roll spelar styrdokument som 
läroplan och ämnesplaner, lokal arbetsplan, 
biblioteksplan för dig?

En fråga i enkäten handlar om styrdokument, t ex om 
biblioteksplan kan ha någon betydelse för undervis-
ningen kring elevernas informationskompetens. Styrdo-
kument från Skolverket och skolans lokala arbetsplaner 
är såklart det som styr pedagogernas arbete och som 
de är inlästa på. Att skolan har en biblioteksplan känner 
inte informanterna till så mycket om. Att följa skolans 
lokala biblioteksplan är något pedagogerna inte ser som 
sitt ansvar, inget de fått i uppdrag att göra eller som 
har ingått i deras utbildning, en informant uttrycker det 
såhär: “Visste inte att det fanns en biblioteksplan - följer 
övriga dokument noga och bygger mer eller mindre all 
undervisning utifrån dessa.”  Legitimiteten för en bibli-
oteksplan kan bli bättre om den förs ut av skolledning 
och blir mer allmänt känd på skolan. 

Finns det några hinder som gör att du 
ibland väljer att inte utnyttja biblioteket 
eller bibliotekarierna vad gäller elevernas 
informationskompetens?

Alla informanter ansåg att det var ett uppdrag att sam-
arbeta, trots det gör inte alla det. Anledningen till detta 
uppgavs av alla informanter vara tidsbrist. Att samarbeta 
kräver tid och tid är en bristvara i dagens skola, en infor-
mant formulerar det så här: “kräver planering och god 
framförhållning vilket kan vara svårt att få in i alla kurser. 
Bättre samordning mellan ämnen kunde hjälpa - t ex vid 
rapportskrivning.” Någon uttrycker även att kunskaperna 
om vad bibliotekarierna skulle kunna samverka om inte 
finns. Här behöver en insats kring vad bibliotekariernas 
kompetens är och vad den kan tillföra undervisningen 
genomföras. För att få till ett bra samarbete önskar lärar-
na en bra kommunikation och dialog på regelbunden 
basis mellan de olika yrkesgrupperna, viktigt för vissa 
är också att eleverna och lärarna uppfattar nyttan med 
undervisningen. Att lärare och elever måste kunna se 
och förstå nyttan av informationskompetens kan vara 
ett tecken på att bibliotekariens roll är otydlig och att 
bibliotekariernas kompetens och undervisningen kring 
informationskompetens inte är en självklarhet på skolan.  
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5. Diskussion

I detta avsnitt diskuterar jag resultatet utifrån mitt syfte 
och frågeställningar med hjälp av den modell vi har 
utarbetat i forskningscirkeln. Syftet med undersökning-
en är att undersöka och förstå hur lärare på S:t Petri 
skola uppfattar skolbibliotekariens roll för utvecklingen 
av elevernas informationskunnighet genom undervis-
ningen i gymnasiearbetet. Mina två frågeställningar 
är utgångspunkt för analys och tolkning av materialet. 
Frågeställningarna är hur lärarna ser på skolbiblioteka-
riers funktion vad gäller att främja elevernas målupp-
fyllelse inom informationskunnighet, särskilt i arbetet 
med elevernas gymnasiearbeten samt vilken kompetens 
lärare anser att skolbibliotekarien har för att främja elev-
ernas informations - kompetens i arbetet med elevernas 
gymnasiearbeten?

5.1 Funktion och kompetens
Jag har i mina frågeställningar frågat lärare om biblio-
tekariernas funktion och kompetens vid utveckling av 
elevernas informationskunnighet. En bibliotekarie har 
olika roller i olika sammanhang och i varje roll utförs oli-
ka funktioner/uppgifter, för att utföra dessa funktioner 
krävs en viss kompetens.  I analysen har den modell som 
vi utarbetat använts där Kuhlthaus nivåer för bibliote-
kariens olika förmedlingsroller mot användarna ligger 
som en kärna i yrkesrollen medan TLC:s modell över 
samverkan mellan lärare och skolbibliotekarie strålar ut 
från de olika bibliotekarierollerna. Lärare efterlyste även 
mer samordning kring undervisningen inom informa-
tionskunnighet. Att få en fungerande samordning kan 
också vara ett sätt att tydligare se bibliotekariernas roll i 
elevernas läroprocess. Skälet till att bibliotekarierna inte 
tar större del i processen kring informationskunnighet 
och i större utsträckning har en roll som rådgivare för 
elever och en samverkan med lärare med en integrerad 
undervisningsplan anges ofta som tidsbrist för gemen-
sam planering, men även okunskap om vad biblioteka-
rierna har för kompetens att tillföra undervisningen.

Studien pekar på att lärarna på S:t Petri skola tillskriver 
bibliotekarierna en roll som “experter” inom området 
informationskunnighet och att bibliotekarierna framfö-

rallt har en stödjande roll i detta arbete. Det de poäng-
terar är att bibliotekarierna är bra på att tipsa om olika 
informationskällor och hur dessa källor kan användas, 
men också att bibliotekarierna kan stödja pedagogerna i 
deras informationssökning. Att det är just dessa kompe-
tenser som framhålls av pedagogerna kan bero på att 
det mest är detta som bibliotekarierna arbetar med på 
skolan. Det är svårt för lärarna att se vad bibliotekarierna 
kan tillföra undervisningen om det inte finns kännedom 
om vilka möjligheter som finns. Bibliotekarierna kan 
också inta en roll som inspiratör och att ge nya perspek-
tiv för elever och personal. Studien pekar också på att 
det finns ett behov av kommunikation mellan lärare och 
bibliotekarier kring informationssökningsfrågor. För att 
stödja elevernas utveckling av informationskunnighet 
finns det behov av en ömsesidig diskussion och kontakt 
mellan lärare och bibliotekarier på en mer regelbunden 
basis. Enligt vår modell över samarbete mellan lärare/
skolbibliotekarie kan vi placera in bibliotekarierna i en 
föreläsare/instruktörsroll och att det i samverkan sker en 
kooperation. Studien visar att lärare och bibliotekarie 
har liknande mål men planerar, undervisar och utvär-
derar inte tillsammans i någon högre utsträckning. En 
del påverkan på elevers lärande tros kunna förekomma 
då eleverna får ta del av flera individers perspektiv. Det 
lärare inte ser vad gäller elevernas lärande i sitt arbete 
med gymnasiearbetet är den mer individuella handled-
ningen bibliotekarierna ger till flertalet elever. Här skulle 
bibliotekarierna själv vilja placera in sig i en handledare 
och ibland även rådgivarroll. Vid den individuella hand-
ledningen får eleverna mer vägledning, möjliga källor 
visas och bibliotekarien förklarar också för användarna 
hur källorna kan användas. Här erbjuds interaktion med 
användaren i informationssökningen, som ses som en 
intellektuell läroprocess, snarare än ett sökande efter de 
rätta svaren. Processen ses som unik och dynamisk hos 
varje individ. Här erbjuds en aktiv rådgivning och stöd 
och en dialog förs mellan användare och rådgivare.
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6. Avslutning

En skolbibliotekaries roll är på många skolor oklar och 
svår att beskriva. Arbetsuppgifterna kan variera utifrån 
den typ av bibliotek och skola en arbetar på. En skol-
bibliotekaries arbetsuppgifter är inte tydliga och det 
finns inte någon lång tradition för skolbibliotekariens 
pedagogiska roll i skolan. Arbetet består av många olika 
moment och detta kan göra yrkesprofilen diffus. Bibli-
otekarien kopplas också ofta ihop med biblioteket som 
rum och blir lätt en person “som jobbar i ett bibliotek” 
istället för en person som arbetar med att förmedla 
informationskunnighet eller lässtimulans. I undersök-
ningen svarade alla att de ansåg det vara ett uppdrag att 
samarbeta med bibliotekarien vad gäller informations-
kunnighet, trots det används bibliotekarierna inte av alla 
lärarna. En anledning till detta kan vara okunskap om 
hur samverkan ska gå till. Jag upplever själv att bibliote-
kariens roll är otydlig och att en tydlig arbetsbeskrivning 
hade underlättat arbetet för att integrera biblioteket i 
skolans undervisning. Det är inte lätt för någon att veta 
vilka kompetenser som finns hos skolbibliotekarierna 
om det inte tydligt finns uttalat eller nedskrivet, inte 
heller är det lätt att förstå hur momenten i biblioteks-
planerna ska genomföras. De flesta skolbibliotekarier 
jobbar mot målet att utveckla elevernas medie- och 
informationskunnighet. Hur skolbibliotekarierna vill 
göra detta är ofta inte känt på skolan. När det gäller un-
dervisning i informationskunnighet har forskning visat 
att det är viktigt att undervisningen knyts till en uppgift 
som eleven har och att generella visningar utan en 
knuten uppgift bör undvikas (Francke & Gärdén 2013). 
Det har också visat sig att det finns skillnader mellan 
informationssökning för skolarbete och informations-
sökning för fritidsintressen. Ungdomar är ofta duktiga 
och framgångsrika på att söka information utifrån eget 
intresse, men att söka information mer kvalitativt, mer 
strategiskt, avgränsat, kritiskt, inriktat mot information 
av en viss karaktär eller genre, var mycket svårare för 
deltagarna (Gärdén, 2014).

Som det nu ser ut hos många skolor läggs stort ansvar 
på att bibliotekarien etablerar en fungerande samverkan 
för att deras roll som informationsspecialist ska komma 
till användning i undervisningen, stort ansvar läggs 
på bibliotekarien och på bibliotekariens förmåga att 

marknadsföra bibliotekets verksamhet (Limberg 2002). 
Så länge det förhåller sig på det sättet tror jag det kan 
vara tveksamt att bibliotekariens roll i den pedagogis-
ka verksamheten blir en självklarhet i skolan. För att 
biblioteket ska kunna utvecklas och bli en integrerad del 
av skolans undervisning behövs stöd från ledning och 
tydliga ansvarsformuleringar i måldokument för att ska-
pa en legitimitet. Skolinspektionen utförde under 2018 
en granskning över i vilken utsträckning skolor använder 
skolbiblioteken som en pedagogisk resurs för att främja 
elevers lärande, visserligen endast för grundskolan men 
jag förmodar att kriterierna kommer att vara likartade 
för gymnasiet. Här kan jag se att vi behöver utveckla 
en del bedömningspunkter såsom samverkan mellan 
lärare och bibliotekarier och implementering av plan för 
MIK och tydlighet med bibliotekariers uppdrag och roll 
(skolinspektionen 2018).

Att som jag i denna studie enbart göra en enkät visade 
sig inte vara tillräckligt för att få fram tillfredsställande 
material, materialet är alltför litet för att på något sätt 
vara generaliserbart utan får helt och hållet stå för dessa 
individers tankar och åsikter. Ett behov av uppföljnings-
frågor och behov av förtydliganden och utveckling av 
svaren framkom under bearbetning och en djupare 
studie hade varit intressant att utföra. En diskussion om 
hur lärare vill att en samverkan mellan bibliotekarie och 
lärare skulle ska se ut skulle vara önskvärt att delta i. Här 
anar jag ett stort fält för utvecklingsmöjligheter framö-
ver. 
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8. Bilaga

Enkätfrågor
Anser du det vara ett uppdrag att samarbeta med biblioteket/bibliotekarier vad gäller 
informationskompetens?

Vem har ansvaret för elevernas lärande i informationskompetens enligt dig?

Hur fungerar ditt samarbete med skolbibliotekarien vad gäller informationskompetens 
idag?

Hur ser samarbetet med bibliotekarien/erna ut? 

Skulle något kunna göras bättre för att elevernas kunskaper inom 
informationskompetens ska öka?

Tror du att skolbibliotekarien kan bidra med något i din undervisning som du inte kan 
göra själv (vad gäller informationskompetens/MIK)? 

Om ja, på vilket sätt tror du biblioteket kan bidra?

Vad anser du vara skolbibliotekets roll på skolan (vad gäller elevernas utveckling av 
kunskaper inom informationskompetens?) 

Diskuteras denna roll på skolan och i så fall på vilket sätt?

Vilken roll spelar skolledaren för skolbibliotekets delaktighet i undervisningen, tror du?

Vilken roll spelar styrdokument som läroplan och ämnesplaner, lokal arbetsplan, 
biblioteksplan för dig?

Finns det några hinder som gör att du ibland väljer att inte utnyttja biblioteket eller 
bibliotekarierna vad gäller undervisning i informationskunnighet?

Vad kännetecknar ett bra samarbete mellan lärare och bibliotekarie, enligt dig?
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Utvecklingsarbete 
pågår!
På S:t Petri har vi i använt resultatet från våra studier för 
att utveckla verksamheten dels när det gäller att syn-
liggöra bibliotekariernas arbete och dels när det gäller 
vår roll i gymnasiearbetet. Det var tydligt att lärare och 
elever inte alltid vet vad de kan förvänta sig av bibliote-
karien och utifrån detta har vi utvecklat en ny progres-
sionsplan för MIK för de tre år eleverna går på skolan för 
att på så sätt synliggöra och främja samverkan mellan 
bibliotekarie och lärare. Planen har delgivits process-
ledare på skolan och därefter alla lärare. Vi har också 
skapat en översiktlig digital broschyr1 som vi delat ut till 
alla kollegor på skolan. 

1. https://drive.google.com/file/d/1MnDLCfD8aTckiif9fMh5rqtEjOliXG2E/view
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Maria Lindroth är bibliotekarie på Mellanhedsskolan, men var 
under större delen av den period forskningscirkeln pågick bibliote-
karie vid Pedagogisk Inspiration. I hennes projekt är det rektorernas 
uppfattning om skolbiblioteksverksamheten som studerats. Det 
framkom att rektorerna väl känner hur en skolbibliotekarie med sin 
kompetens kan bidra till undervisningen i syfte att stärka elevernas 
måluppfyllelse. Rektorerna har en vision att utveckla skolbibliote-
ken, men det behövs mer samarbete mellan bibliotekarier, skolleda-
re och lärare för att nå dit.

Maria Lindroth • Skolbibliotekets roll för undervisningen:

Artikeln är skriven inom ramen för en forskningscirkel för skolbibliotekarier, ini-
tierad och finansierad av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö 
stad. Syftet med forskningscirkeln var att förbereda och stärka förvaltningens 
skolbibliotekarier och deras verksamheter i samband med en skärpning i skollagen 
från 2018. Här fastslås att skolbibliotekets verksamhet ska användas som en del 
i undervisningen med målet att stärka elevernas språkliga förmåga och digita-
la kompetens. Skolbibliotekarierna har i sina studier undersökt samverkan och 
förutsättningar för denna i den egna verksamheten. Forskningscirkeln pågick från 
höstterminen 2017 till och med höstterminen 2019. 
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1. Sammanfattning

Från och med höstterminen 2018 ska skolbiblioteket, 
enligt ny lydelse i skolans styrdokument, användas som 
en pedagogisk resurs, integrerad i skolans undervisning. 
Svenska skolbibliotek är långt ifrån likvärdiga och utveck-
lingsarbete är nödvändigt för att uppfylla lagens krav. Det 
framgår bland annat i Cecilia Gärdéns forskningsöversikt 
Skolbibliotekets roll för elevers lärande (2017).

En första förutsättning är att det finns fackutbildade 
bibliotekarier på skolbiblioteken.  Men lika viktigt är att 
bibliotekarien får stöd från skolledaren. En skolledare 
som har kunskap om skolbibliotekets möjligheter och 
som kan möjliggöra att samarbete mellan lärare och 
bibliotekarie kan ske.

Med min undersökning vill jag ta reda på hur några av 
Malmös gymnasierektorer uppfattar skolbibliotekariens 
legitimitet. Vad känner de till om skolbibliotekariers kom-
petens och hur dessa kan bidra till elevernas måluppfyl-
lelse: Vilka förutsättningar måste finnas och på vilket sätt 
kan skolledaren bidra till att utveckla biblioteket?

Metoden som jag använt är enkät och materialet som 
analyserats är enkätsvaren.

Analysen har gjorts med hjälp av en modell som vi 
arbetat fram i forskningscirkeln. Den bygger på Carol 
Kuhlthaus nivågruppering av skolbibliotekariens roller, 
samt Patricia Montiel-Overalls Teacher and librarian 
collaboration (TLC-modellen). I Kuhlthaus modell kan 
bibliotekarien anta rollen som organisatör, föreläsare, 
instruktör, handledare och rådgivare, beroende på hur 
involverad hen är i skolverksamheten. I TLC-modellen 
visar Montiel-Overall vilken grad av samarbete bibliote-
karien har med lärare och hur detta samarbete påverkar 
elevens lärande. Jag har även använt David Loertschers 
taxonomi för skolledare där fyra nivåer beskriver hur 
skolledaren sätter grunden för skolbiblioteket, bygger 
strukturer, leder verksamheten och tar del av resultaten.

Rektorerna på de fyra skolorna har alla kunskap om vilka 
kompetenser en skolbibliotekarie besitter. Biblioteka-
riens speciella kompetens är litteratur och språkutveck-
ling, men även allmänbildning. Tre av rektorerna nämner 
specifikt bibliotekariens kunskaper om digitalisering, 
MIK och informationssökning. Alla anser att biblioteket 

har stor betydelse för undervisningen och elevernas 
språkutveckling. 

De fyra skolledarna har även insikt i hur skolbibliote-
karien arbetar på den egna skolan och hur samarbete 
mellan lärare och rektorer ser ut. De ser samarbete mel-
lan parterna som viktigt. De områden som det passar 
särskilt bra att samarbeta kring är litteraturläsning, MIK 
och källhantering och gymnasiearbetet är naturligtvis 
ett givet samarbetsområde. Bibliotekarierna bjuder 
in lärare till aktiviteter men även lärare tar initiativ till 
gemensamma projekt. Lärare ser i regel till att involvera 
bibliotekarien i ett tidigt skede av planeringen, men det 
förekommer även spontana diskussioner. Gemensamt 
kollegialt lärande förekommer då och då.

Rektorerna ser alla fyra att de på olika sätt kan påverka, 
lyfta och stötta biblioteket. Några skolledare tar upp bibli-
oteksverksamheten med personalen och de är måna om 
att lyfta och synliggöra bibliotekarien på skolan. Några 
skolledare ger skolbibliotekarien speciella uppdrag till 
exempel att hålla i Teach Meet. Rektorerna ser också till att 
biblioteket har ekonomiska och personella resurser. 

I vår modell ser jag att bibliotekariens roller som organi-
satör, föreläsare, instruktör och handledare förekommer. 
Däremot är det inte troligt att bibliotekarien intar rollen 
som rådgivare.

TLC-modellerna A och B, det vill säga koordination och 
kooperation syns tydligt på alla skolorna. Modell C, 
integrerade instruktioner, där respektive part samarbe-
tar med ett gemensamt mål på ett djupare plan, kan 
förekomma, men mitt material är inte tillräckligt utförligt 
för att kunna bekräfta att så är fallet. Modell D finns inte 
ännu på de undersökta skolorna.

Min slutsats är att de fyra rektorerna har kunskaper om 
vad skolbiblioteket kan tillföra undervisningen och elev-
erna. De känner respekt och tillit till sin skolbibliotekarie 
och dennes kompetens. De har en vision och vilja att 
utveckla skolbiblioteksverksamheten, men att utvärde-
ring och utveckling i samarbete mellan skolbibliotekarie, 
skolledare och lärare ännu inte förekommer i så hög 
grad. Skolledaren förlitar sig på att skolbibliotekarien 
driver utveckling av verksamheten.
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2. Bakgrund

Den 9 mars tog regeringen beslut om att stärka och 
förtydliga den digitala kompetensen i skolans styrdoku-
ment. Ändringarna avser rektorers och lärares uppdrag, 
undervisningen i enskilda ämnen samt skolbibliotekets 
roll. Ny lydelse under rektorns ansvar är: Skolbibliotekets 
verksamhet används som en del i undervisningen för att 
stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompe-
tens. Regeringsbeslutet inkluderar skolbiblioteket i den 
ordinarie pedagogiska verksamheten och tydliggör att 
det krävs relevant kompetens för att fullgöra skolbiblio-
tekets pedagogiska uppdrag. Beslutet träder i kraft den 
1 juli 2018 och är ett viktigt led i att skapa likvärdighet 
vad gäller tillgång till skolbiblioteksverksamhet som 
aktivt bidrar till elevernas måluppfyllelse.

Skolbibliotekariens uppdrag är att bidra till elevernas 
måluppfyllelse. Med anledning av den nya lydelsen 
under rektors ansvar, den förändrade läroplanen samt 
de komplexare kunskapskraven utgör samverkan med 
skolbibliotekarier och undervisande lärare en nödvändig 
del av undervisningen. Samtidigt är lärarna mer stressa-
de och tidspressade än tidigare och har svårt för att hitta 
tid för att planera för samverkan med skolbibliotekarien.

Här har skolledaren en viktig uppgift att fylla. Skolle-
daren har ett ansvar att möjliggöra samarbetet mellan 
parterna. Skolledarens inställning och kunskap om 
skolbibliotekariens kompetens och inkludering i skolans 
verksamhet är därför väsentlig.

I Kungliga Bibliotekets rapport Den femte statsmakten 
(2016) konstateras att var fjärde skolbibliotek med minst 
20 timmars bemanning per vecka, inte har något samar-
bete med skolledningen (Fichtelius et al., 2016, s 263). På 
cirka en sjättedel av skolorna medverkar inte ledningen 
i styrningen av skolbiblioteken. Orsaken till detta tros 
bland annat vara att skolledaren saknar kunskap och 
intresse för skolbiblioteksverksamheten. Följaktligen har 
inte heller lärare på dessa skolor insikt i skolbibliotekets 
funktioner.

Skolinspektionen rapporterar i sin kvalitetsgranskning 
av mellanstadieskolor i Sverige Skolbiblioteket som 
pedagogisk resurs (2018), att rektorerna på de gran-
skade skolorna i mycket liten omfattning tar ansvar för 
att skolbiblioteket integreras i skolans pedagogiska 

verksamhet. Rektorernas kunskap om hur skolbibliote-
ket kan bidra till elevernas läsutveckling är i regel god. 
Däremot känner betydligt färre till hur skolbibliotekarien 
kan vara en resurs i arbetet med att stärka elevernas di-
gitala kompetens. Kvalitetsgranskningen är genomförd 
på mellanstadieskolor, jag genomför min undersökning 
på gymnasiet.

På de skolor som ingick i denna undersökning såg rek-
torerna till att skolbiblioteken hade lokaler och medier. 
Däremot tog mycket få av dem ansvar för att skolbibli-
oteket integrerades i den pedagogiska verksamheten. 
Rektor möjliggjorde inte gemensam planering för lärare 
och skolbibliotekarier och inte heller utvärderades skol-
bibliotekets verksamhet i någon större utsträckning.

De få skolor som hade en fungerande skolbiblioteks-
verksamhet, hade skolledare som hade god kännedom 
om det egna skolbibliotekets förutsättningar och kun-
skap om vad skolbibliotek kan tillföra undervisningen 
(Skolinspektionen, 2018, s 7).

Skolinspektionen slår fast att det är av stor vikt att skolle-
dare tar ett större ansvar för synliggörande av skolbib-
lioteksverksamheten och stödjer samverkan mellan 
bibliotekspersonal och lärare.
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3. Syfte och 
frågeställning
Hur stor är då kunskapen bland gymnasierektorer i Mal-
mö om skolbibliotekariens möjligheter att stödja lärare 
i undervisningen? Hur uppfattar de skolbibliotekariens 
legitimitet?

I min studie vill jag undersöka hur skolledarna uppfattar 
skolbibliotekariens legitimitet och för att uppnå syftet, 
använder jag mig av följande forskningsfrågor:

 � Hur uppfattar skolledaren skolbibliotekariens 
möjligheter att bidra till elevers språkliga 
förmåga och digitala kompetens? 

 � Vilken uppfattning har skolledaren om sin egen 
betydelse för skolbibliotekets integrering i 
undervisningen och för att underlätta samverkan 
mellan skolbibliotekspersonal och lärare?

 � Vilka förutsättningar måste finnas för 
att skolbiblioteket ska kunna bidra 
till pedagogisk utveckling?

4. Metod och 
genomförande 
Jag har använt en enkät för att få svar på mina forsk-
ningsfrågor. Enkät som metod ger möjlighet att få in 
fler svar och är inte så tidskrävande att genomföra som 
intervjuer. Nackdelar med att använda enkät som metod 
är att det inte finns möjlighet att ställa fördjupande 
följdfrågor. Ibland blir svaren ganska kortfattade och ris-
ken finns också att respondenten missuppfattat frågan.

I enkäten har jag ställt fem öppna frågor, där responden-
terna ska kunna uttrycka sig fritt utan begränsningar. 

Jag har valt att skicka enkäten till kommunala gymna-
sieskolor i Malmö.  Anledningen till att jag inte skickat 
enkäten till friskolor, är att jag på grund av studiens 
ringa omfattning varit tvungen att begränsa urvalet. Då 
jag genom min anställning har betydligt bättre insyn i 
de skolor som ingår i gymnasie- och vuxenutbildnings-
förvaltningen än friskolor, föll valet på dessa.

I Malmö stad finns för närvarande 13 gymnasieskolor. 
10 av dessa skolor är bemannade med en eller flera 
fackutbildade bibliotekarier. En är obemannad och två 
stycken deltidsbemannas av lärare. Jag skickade enkä-
ten till de tio skolor som har fackutbildade bibliotekarier, 
eftersom de har liknande förutsättningar och därmed 
är jämförbara. Enkäten skickades till de skolledare som 
är ansvariga för skolbiblioteksverksamheten. Det vore 
därför intressant att undersöka i hur hög grad skolledar-
na påverkar och är delaktiga i resultaten.

Tanken var från början att komplettera enkäten med 
några intervjuer. Det visade sig senare var svårt att full-
följa och därför utgörs underlaget endast av svaret på 
enkätfrågorna.
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5. Teorier

 
Under de tre terminer som forskningscirkeln pågått har 
vi studerat några olika forskare som är verksamma inom 
biblioteksforskningens område.

Carol Kuhlthau ser fem roller på olika nivåer, som en skol- 
bibliotekarie kan inneha. Ju högre nivå bibliotekarien be-
finner sig på, ju mer involverad är denne i undervisningen.

Den första rollen kallar Kuhlthau organisatör och 
i denna är bibliotekarien den som ordnar samlingen 
på ett sådant sätt att den blir överskådlig för eleverna. 
Nästa roll benämns föreläsare och här handlar det till 
exempel om att bibliotekarien håller bokpresentationer 
för eleverna. Bibliotekarien som instruktör innebär att 
bibliotekarien vid enstaka tillfällen undervisar eleverna 
i databashantering, informationssökning eller bibliotek-
skunskap. Ta vi ytterligare ett steg når vi till rollen som 
handledare. Här planeras undervisningen tillsammans 
med lärare och sker i flera steg. På den högsta nivån är 
bibliotekarien integrerad i skolans verksamhet. Hen del-
tar i såväl planering och genomförande som utvärdering 
och ses då som en rådgivare (Kuhlthau, 2004).

Patricia Montiel-Overall har utvecklat en modell som  
hon kallar Teacher and librarian collaboration (TLC- 
modellerna). I denna är utgångspunkten på vilket sätt och i 
vilken grad samarbetet mellan lärare och bibliotekarie sker.

I modell A, koordination, handlar det mestadels om 
att organisera samarbetet på så sätt att det fungerar för 
båda parter. Detta kan ske på egen hand för var och en 
av parterna.

Modell B kallas kooperation och innebär att lärare och 
bibliotekarie enas om att arbeta mot ett gemensamt 
mål. Parterna bidrar med respektive specialistkompe-
tens och kompletterar på så sätt varandra.

I modell C som benämns integrerade instruktioner,  
samarbetar lärare och bibliotekarie på ett mycket mer 
djupgående sätt kring undervisningen. De är beroende 
av varandra för att kunna genomföra de mål de önskar nå.

Modell D, integrerad undervisningsplan, har ett 
övergripande perspektiv där bibliotekarien samarbetar 
med hela skolan på ett jämlikt och systematiskt sätt.

I modell C och D finns det stora möjligheter för de båda 
samarbetsparterna att påverka elevers lärande. Så är 
inte fallet i de första modellerna, även om det sker i 
någon mån (Djurström 2015, s 22-24).

I vår forskningscirkel har vi skapat en egen modell där 
Kuhlthaus och Montiel-Overalls idéer är kombinerade.

I modellen ser man bibliotekariens olika roller i centrum. 
TLC-modellerna visar hur bibliotekarier och skolpersonal 
samarbetar på olika sätt och i vilken grad de samarbetar. 
Modellen är användbar för att kunna förstå och få en 
översikt över bibliotekets funktion och integrering i en 
skolas verksamhet.

David Loertschers taxonomi för integrering av skolbib-
lioteket i undervisningen är välkänd inom skolbiblio-
tekskretsar. Den finns i fyra versioner, sedd ur elevens, 
lärarens, bibliotekariens och skolledarens perspektiv.

Taxonomi för rektorer är indelad i fyra nivåer och åtta 
undernivåer.

Sätta grunden
- bibliotekarien deltar i styrmöten
- skolledaren och bibliotekarien delar vision
- skolledaren är medveten om skolbibliotekets roll
- hindrande faktorer

Bygga strukturer
- skolledaren bemöter utmaningar i organisationen

Leda verksamheten
- skolbiblioteket bidrar till elevresultaten
- skolledaren har ett långsiktigt perspektiv

Ta del av resultat
- skolledaren följer upp och utvärderar skolbiblioteks-
verksamheten (Hütten & Johansson, 2013 s 13)
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Taxonomin visar hur viktig skolledaren är för skolbib-
liotekets utveckling. På nivå ett finns en grund för att 
kunna bedriva en meningsfull skolbiblioteksverksamhet. 
Det finns skolor som har svårt att nå till nivå ett. Ju högre 
upp, ju mer integrerat är skolbiblioteket.
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6. Resultat  
och analys 

Fyra av de tio skolledarna besvarade enkäten. Jag har 
gjort min analys utifrån svaren som jag fått från dessa 
fyra skolledare. 

De fyra skolor vars rektorer besvarat enkäten kan vi kalla 
skola A, B, C och D. 

De fyra skolorna har ett varierande elevantal från 450 
upp till 1000 elever.  En skola har en heltidsanställd bib-
liotekarie medan en annan skolas bibliotek bemannas 
på halvtid. De två andra skolorna har två heltidsanställd 
bibliotekarier respektive 2,5 bibliotekarietjänster. Ett 
par skolor har yrkesprogram, ett par erbjuder mestadels 
teoretiska program. Det finns även klasser med språkin-
troduktion på skolorna.

Jag använder mig av forskningscirkelns egen modell när 
jag analyserar empirin. Med hjälp av de fem rollerna som 
bibliotekarien kan ha i den, ser jag bredden av det arbe-
te som skolledaren anser att bibliotekarien har eller kan 
ha. Vilken grad av samarbete som förekommer framträ-
der när jag ser på svaren i ljuset av TLC-modellerna.

Jag har ställt fem öppna frågor till rektorerna. Dessa är:

1. Vilken betydelse har skolbiblioteksverksam- 
 heten för elevers lärande och utveckling?

2. Vilken unik kompetens har skolbibliotekarien  
 som kan komplettera lärarens?

3. Hur använder sig lärarna av skolbibliotekariens  
 kompetens?

4. Hur kan skolbibliotekarien samverka med lärar 
 na kring undervisningen?

5. På vilka sätt kan du i din roll som rektor ge  
 skolbibliotekarien förutsättningar att bedriva  
 en framgångsrik skolbiblioteksverksamhet?

Ovanstående frågor har jag satt i relation till mina tre 
forskningsfrågor. Svaret på enkätfrågorna och analysen 
av dessa finns under respektive forskningsfråga.
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• Hur uppfattar skolledare skolbibliotek- 
 ariens möjligheter att bidra till elevers  
 språkliga förmåga och digitala kompetens? 

Denna fråga handlar om vilken kunskap skolledaren har 
om bibliotekariers kompetens. För att besvara den har 
jag i enkäten frågat rektorerna vilken betydelse de anser 
att skolbiblioteksverksamheten har för elevers lärande 
och utveckling, samt vilken unik kompetens bibliote-
karien har som kan komplettera lärarens, det vill säga 
enkätfråga ett och två. 

Tre av rektorerna har svarat ganska kortfattat att skolbib-
lioteksverksamheten har stor betydelse och är hjärtat i 
skolan. Rektor A säger att skolbiblioteket är ett ställe där 
eleverna kan få råd och stöd i sitt lärande och rektor B 
ser biblioteket som ett ställe där eleverna gärna vill vara. 
Den fjärde rektorn har utvecklat sitt svar något mer. 
Denne ser i biblioteksverksamheten en möjlighet för 
eleverna att på ett generellt plan tillämpa sina kunska-
per, men även att fördjupa sig inom specialområden. 

Jag valde medvetet att använda “biblioteksverksamhet” 
i stället för bara “bibliotek” när jag formulerade frågan. 
Rektor A och B:s svar tyder på att de tänkt på rummet 
snarare än verksamheten när de besvarat första frågan. 
De talar främst om ett rum, en plats. Eleverna tycker om 
att vara i biblioteket, säger rektor B, men gå inte närma-
re in på vad de gör där. Rektor A säger dock att eleverna 
kan få råd och stöd av bibliotekarien, men tänker kanske 
att eleverna går till biblioteket, inte att bibliotekarien 
kommer till lektioner för att där i samarbete med läraren 
vara en del av undervisningen.

Rektor D verkar genast göra kopplingen mellan biblio-
teksverksamhet och elevers lärande och utveckling av 
kunskaper.

På enkätfråga två, vilken unik kompetens bibliotekarien 
har och kan tillföra, talar rektor B, C och D om litteratur- 
och/eller kunskaper i språkutveckling. Rektor A uttrycker 
mer generellt att bibliotekarien är allmänbildad. Rektor 
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A, C och D nämner bibliotekariens kompetens i digita-
lisering, men uttrycker det på lite olika sätt. Rektor A 
talar om IT-kompetens, rektor C och D om MIK. Rektor 
C nämner också digitalisering, medan rektor D tar med 
källhantering och sökning i databaser. Rektor B talar 
inte specifikt om digitalisering eller MIK, men säger att 
bibliotekarien handleder. Detta skulle ju kunna innebära 
handledning i digitala processer.

Använder man forskningscirkeln egen modell för samar-
bete ser vi här tydligt bibliotekariens roll som instruktör, 
men även som handledare. 

TLC-modellerna kategorier är svåra att tillämpa i dessa 
två inledande frågor.  Endast en av rektorerna omnäm-
ner bibliotekariers samarbete med lärare. Rektor B säger 
att helikopterperspektivet lärare/bibliotekarie är en 
aspekt som hen värdesätter. Dock vet vi inte hur rekto-
rerna ser på samarbetet när de talar om MIK och digitali-
sering. Där begränsar naturligtvis frågornas utformning 
en djupare analys.

• Vilka förutsättningar måste finnas för  
 att skolbiblioteket ska kunna bidra till  
 pedagogisk utveckling?

Rektors kunskap om skolbiblioteksverksamhet generellt 
samt på den egna skolan anser jag är viktig för att kunna 
utröna hur denne ser på skolbibliotekariens legitimitet. 
Enkätfråga tre och fyra kretsar därför kring rektors kän-
nedom om hur samarbetet mellan lärare och biblioteka-
rie ser ut på skolan, samt hur rektor anser att en sådan 
samverkan kan gynna undervisningen.

Samtliga rektorer lägger stor vikt vid samarbetet lärare - 
bibliotekarie när det gäller MIK och källhantering. Bibliote-
karien anlitas vid frågor som rör källkritik, sökverktyg och 
IT. Tre rektorer nämner gymnasiearbetet, den fjärde talar 
om studieteknik. Rektor A, C och D omnämner litteratur-
läsning, litteraturdiskussioner och bokprat som områden 
där bibliotekarien har expertkunskap. I första frågan går 
rektorerna inte närmare in på hur samarbetet går till, men 
rektor A, B och C berättar att bibliotekarierna besöker klass- 
rum för att delta i undervisningen. Rektor C säger att biblio- 
tekarien bjuder in lärare till olika aktiviteter, men att även 
lärarna tar initiativ till samarbeten.  Lärarna är då noga 
med att vara ute i god tid för att planering ska bli möjlig. 
Rektor B berättar att lärare samarbetar med bibliotekarie 
vid gymnasiearbetet. Det förekommer även diskussioner 

lärare bibliotekarie emellan i lärarrummet, vilket antyder 
att det är mer spontant uppkomna spörsmål.

Enkätfråga nummer fyra berör rektors syn på hur samar-
betet lärare bibliotekarie kan läggas upp. Min tanke var 
här att undersöka om rektor tycker att det finns utveck-
lingsmöjligheter i hur skolan nyttjar biblioteket. 

Rektor A verkar ganska nöjd. Samarbetet fungerar bra 
och lärarna söker ofta bibliotekariens stöd, samt pla-
nerar tillsammans med denne. Även rektor B:s lärare 
samverkar med bibliotekarie vid möten och planering 
och det förekommer också kollegialt lärande dem 
emellan. Rektor D ser bibliotekariens kompetens i MIK 
och källhantering vid gymnasiearbetet som möjliga 
samarbetsområden. Rektor C berättar att skolan har en 
biblioteksplan med en progression under de tre åren 
och att planen är grunden för samarbetet. Bibliotekarien 
bör vara del av arbetslag och ämneslag, anser rektor 
och informera lärare om hur bibliotekarien kan bistå 
dem. Det är viktigt att bibliotekarien är både aktiv och 
proaktiv, säger hen.

I forskningscirkelns egen modell för samarbete finns fyra 
av de fem rollerna med här. Rollen som organisatör är 
så självklar att den inte direkt omnämns. Rollerna som 
föreläsare, instruktör och handledare framträder när rek-
torerna talar om bibliotekarien som expert på områden 
som MIK, källhantering och bokprat. Bibliotekarien före-
läser och ger instruktioner för elever men även för lärare. 
Handledarrollen framstår tydligt på alla fyra skolorna, i 
och med gymnasiearbetet, vilket lärare och biblioteka-
rier planerar tillsammans. Även inom andra områden 
planeras undervisningstillfällen gemensamt.

I TLC-modellen för samarbete finns modell A, koordina-
tion och modell B, kooperation på alla skolorna. Modell 
A förekommer i de fall när bibliotekarien medverkar 
på lektioner eller tar emot elever i biblioteket på egen 
hand. Modell B finns också på skolorna när bibliotekarie 
och lärare planerar lektioner eller projekt tillsammans 
och bidrar med sina respektive kompetenser. På åtmins-
tone tre av skolorna säger rektorerna att gemensam 
planering förekommer. 

Modell C, integrerade instruktioner, innebär att res-
pektive specialkompetens integreras och är beroende 
av varandra. Mål, genomförande och utvärdering sker 
tillsammans och parterna är jämlika. I min enkät, där fyra 

Maria Lindroth • Skolbibliotekets roll för undervisningen:



101

svarat på enkäten, går det inte att med säkerhet säga att 
modell C förekommer, men jag ser det som troligt att 
det finns på rektor C:s skola. Där finns en progressions-
plan och bibliotekarierna är delaktiga i olika arbetslag. 
Det kan också vara så att även någon av de andra skolor-
na når upp till nivå C, eftersom tre av rektorerna nämner 
att bibliotekarier och lärare planerar tillsammans.

• Vilken uppfattning har skolledaren om sin  
 egen betydelse för skolbibliotekets integ- 
 rering i undervisningen och för att under- 
 lätta samverkan mellan skolbiblioteks- 
 personal och lärare?

En för mig mycket intressant fråga är hur rektor ser att 
hen själv kan medverka till att skolbiblioteket utvecklas 
kontinuerligt. Louise Limberg betonar att det är viktigt 
att rektor spelar en aktiv roll i skolbibliotekets utveckling 
(Limberg 2002).

 Är rektorerna medvetna om att de kan göra skillnad 
genom att lyfta och synliggöra biblioteksverksamheten 
och att skapa förutsättningar för lärare att kunna använ-
da skolbiblioteket fullt ut?

Tre av rektorerna, rektor A, B och D, talar om att de vill 
synliggöra biblioteket. De uttrycker det som att de vill 
“sätta biblioteket i centrum”, “ge henne (bibliotekarien) 
plats i olika sammanhang”, “visa att biblioteket är viktigt”.  
Rektor C och D tänker på att ge biblioteket resurser av 
olika slag. Det handlar om budget för inköp, om antal 
tjänster, om teknik och om öppettider. 

Vidare nämner alla rektorerna bibliotekariens uppdrag. 
Rektor A tar upp bibliotekariens uppdrag med perso-
nalen. Rektor B vill att bibliotekarien ska ha möjlighet 
att påverka sin verksamhet. Rektor C uppmärksammar 
relationen mellan rutinuppgifter och andra mer kva-
lificerade uppgifter i bibliotekariens uppdrag.  Rektor 
D slutligen, tilldelar bibliotekarien uppdrag utöver de 
ordinarie, såsom Teach Meet och MIK.

Rektor C är den som är mest utförlig när den gäller den 
egna delaktigheten i biblioteket. Hen vill möjliggöra 
samarbete mellan lärare och bibliotekarie. Hen talar 
också om elevernas användning av biblioteket. Hen är 
angelägen om att eleverna besöker biblioteket, lånar 
och får handledning av bibliotekarien.
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Rektorerna speglar i denna fråga bibliotekarien som 
organisatör, föreläsare, instruktör och handledare. Det 
framgår därmed tydligt att rektorerna är medvetna om 
bredden av bibliotekets verksamhet och bibliotekariens 
kompetens. Dock är det främst materiella och personella 
resurser samt marknadsföring och spridning av bibli-
otekets uppdrag som rektorerna ser sig kunna stötta 
biblioteksverksamheten med. Endast en rektor nämner 
att denne ser möjliggörande av möten mellan lärare och 
personal som sitt uppdrag.

Rektorerna verkar ha ganska goda kunskaper om sitt 
eget biblioteks verksamhet och hyfsat god insikt i vad en 
kompetent bibliotekarie kan bidra med för att utveckla 
elevers lärande. I TLC-modellen framstår nivå A och B 
som självklara för rektorerna och där gör de vad de kan 
för att stötta bibliotekarien.  Nivå D, integrerad under-
visningsplan, det vill säga en övergripande planering 
där bibliotekarien samarbetar med de flesta lärare, ser 
inte ut att förekomma alls på dessa skolor. Däremot kan 
nivå C, integrerade instruktioner, finnas på samtliga 
skolor. Alla rektorer talar om att bibliotekarien gemen-
samt planerar med lärare. Materialet är inte tillräckligt 
utförligt, för att med säkerhet kunna säga att det är ett 
så djupgående samarbete som avses i modell C. Där sker 
ju förberedelser, utförande och utvärdering i samverkan 
och ingen av parterna kan genomföra uppgiften utan 
den andra parten. Men så som rektorerna uttrycker sig, 
skulle det kunna handla om integrerade instruktioner 
i en del fall. Rektor B säger att samarbetet sker i möten 
och planering och kollegialt lärande. Rektor D:s bibliote-
karier samverkar med lärare inom områden där de kan 
bidra, till exempel MIK. Det kan vara ett samarbete som 
liknar kooperation, men sker det under mer jämlika for-
mer där båda har samma mål, skulle det snarare kunna 
kallas integrerade instruktioner. Rektor C pekar också 
på vikten av att ha en biblioteksplan. I en sådan kan ju 
bibliotekets arbetsformer ges en tydlighet.
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7. Slutsatser  

De larmrapporter som kommit på senare tid, exempelvis  
Skolbiblioteket som pedagogisk resurs, har upp- 
märksammat att det på sina håll finns bristfälliga kun-
skaper hos såväl lärare som skolledare om de möjlighe-
ter som finns i ett väl integrerat skolbibliotek. I rappor-
ten, som undersökt mellanstadier på 20 svenska skolor, 
efterlyses att rektorer tar mer ansvar för att synliggöra 
skolbiblioteket och integrera det i skolverksamheten. 
Skolbibliotek där skolbibliotekarien enligt vår modell 
ovan endast verkar som organisatör och kanske föreläsa-
re, har inte på långt när så stora möjligheter att påverka 
elever lärande som den bibliotekarie har som uppnår 
flera eller alla rollerna. Det är enligt min mening ett 
slöseri med resurser om bibliotekarier med fackutbild-
ning inte får eller kan använda sin kompetens fullt ut. 
Rapporten slår fast att det är nödvändigt att skolledaren 
har god insikt i den egna skolbiblioteksverksamheten 
samt ger förutsättningar av olika slag för att uppnå god 
effekt av det stöd som bibliotekarien kan ge. Förutsätt-
ningarna kan bestå av materiella resurser som pengar 
och lokaler, men lika viktigt är tid för gemensam plane-
ring yrkesgrupperna emellan. Bibliotekarien behöver ha 
insyn i undervisningen för att kunna bidra på bästa sätt. 
Lärarna behöver på motsvarande sätt ha kännedom om 
bibliotekariens kompetens för att kunna bedöma hur 
samarbetet ska ske. Det är viktigt att lärare och biblioteka-
rie har samma mål med det de vill åstadkomma och kan-
ske även delar kunskapssyn.  I vår modell framgår att ju 
mer jämlika parterna är och ju mer de strävar efter samma 
mål, ju mer får eleverna ut av undervisningen. Åtminsto-
ne modell C är önskvärd att nå upp till, men det ultimata 
är att bibliotekarien fungerar som en rådgivare och 
samarbetspartner gentemot samtliga lärare på en skola. 
Det är naturligtvis inte lätt att åstadkomma i dagens 
skola, där lärarna är så uppbokade av diverse åtaganden. 
De råder heller inte alltid över sin tid, utan här behöver 
rektor gripa in för att prioritera eller omprioritera.

De fyra skolledarnas uppfattning om bibliotekarierna 
kompetens och möjlighet att bidra till undervisningen 
framkommer i enkäten. Deras svar visar att de skaffat sig 
kunskap såväl generellt, det vill säga om skolbiblioteka-
rieyrket, liksom om hur det fungerar på den egna skolan. 
De känner alla till skolbibliotekariens kompetens i litte-

ratur och språkutveckling, digitalisering och MIK, men 
även allmänbildning och omvärldsbevakning. Samtliga 
verkar tillmäta skolbibliotekarien och verksamheten 
som bedrivs i skolbiblioteket stor betydelse. De säger 
att skolbibliotekarien medverkar till att stärka elevers 
resultat.  Skolbiblioteket behövs som stöd för elever och 
för att elever ska ha möjlighet till fördjupning. Rektorer-
na verkar ha förtroende för skolbibliotekarien.

Jämför man med resultatet i rapporten ovan, är det 
naturligtvis så att det är skillnad på en mellanstadieskola 
och ett gymnasium. Speciellt gymnasier som har teore-
tiska program har ofta minst en fackutbildad biblioteka-
rie. Många gymnasieskolor har därför sedan lång tid till-
baka vana av att ha tillgång till skolbibliotekarie. Frågan 
är bara hur de använder sig av denna resurs.  Av tradition 
är det kanske det läsfrämjande arbetet som är det som 
såväl lärare som skolledare förknippar med biblioteka-
rien. Men i vår tid när tekniken står i fokus i samhället i 
stort och i skolan förändras arbetsmetoder och yrkesrol-
ler. Så även bibliotekariens. Denne har god kompetens i 
digitala frågor och det gäller att lyfta upp detta kunnan-
de så att det kommer till nytta. Skolledaren, som har en 
överblick över verksamheten och ett ansvar att integrera 
olika kompetenser, bör arbeta aktivt för att synliggöra 
biblioteksverksamheten som pedagogisk resurs.

I Skolbiblioteket som pedagogisk resurs visar under-
sökningen att rektorer oftast nöjer sig med att se till att 
skolbiblioteket har materiella och personella resurser. De 
bistår sällan med att skapa strukturer för att samarbetet 
på skolan ska fungera.

Samma sak framkommer i kandidatuppsatsen Rektorn 
och skolbiblioteket (2013). Rektorerna griper endast 
in i biblioteksverksamheten om det är något som inte 
fungerar. Då kan de tänka sig att gå in och styra upp, 
men resonerar annars att skolbibliotekarien kan sin sak 
och arbetar självständigt (Hütten & Johansson 2013, s 9).

Rektorerna i studien visar att de är insatta i hur samar-
bete sker mellan lärare och bibliotekarier. Åtminstone 
känner de till inom vilka områden bibliotekarien verkar 
och att eleverna möter bibliotekarien såväl i biblioteket 
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som i klassrummet. De vet även att samplanering sker 
yrkesgrupperna emellan. 

Synen på hur de själva som skolledare kan underlätta 
och stötta utvecklingen av skolbiblioteksverksamheten 
varierar något. Rektorerna talar om att sätta biblioteket i 
centrum, att verksamheten är viktig och att låta bibli-
otekarien ta plats. Det framgår tydligt att skolledaren 
regelbundet tar upp skolbiblioteket med personalen, 
så det är ingen bortglömd eller osynlig verksamhet. Ett 
par rektorer berättar att de ger bibliotekarien speciella 
uppdrag och möjlighet att påverka. Endast en rektor 
nämner att hen ser till att underlätta samarbetet mellan 
lärare och bibliotekarie, men det är ju inte uteslutet att 
så sker på de andra skolorna också. 

Det framstår alltså som om de skolledare som svarat på 
enkäten är tämligen väl insatta i hur modern skolbibli-
oteksverksamhet kan och ska fungera.  Loertschers tax-
onomi, som jag skissat ovan, beskriver hur skolledaren 
sätter grund, bygger strukturer, leder verksamheten och 
tar del av resultaten. På våra skolor finns både en grund 
och till viss del strukturer för skolbiblioteket.

Hur skolledarna har förvärvat sina kunskaper om skol-
bibliotek är oklart. De kan ha studerat den forskning som 
finns i ämnet, de kan ha deltagit i konferenser. De kan 
också genom samtal med bibliotekarier och lärare på den 
egna skolan utvecklat sin kännedom om skolbibliotekets 
möjligheter. Då de verkar väl insatta i skolbibliotekariens 
arbete tyder allt på att sådana samtal sker kontinuerligt. 
I sådana samtal kan skolledaren och skolbibliotekarien 
alternativt läraren gemensamt diskutera eventuella 
utmaningar och därmed kan sägas att skolledaren i viss 
mån leder arbetet i skolbiblioteket. I vilken grad så sker 
framkommer inte så tydligt, men ett par av rektorerna talar 
om att de ger bibliotekarien uppdrag eller ser till att denne 
är delaktig i sammanhang där hen kan bidra. En rektor sä-
ger att hen är mån om att skolbibliotekarien kan påverka 
sin verksamhet, en annan anser att skolbibliotekarien ska 
vara såväl aktiv som proaktiv. Det framstår som att samar-
bete förekommer inte bara mellan lärare och bibliotekarie 
utan också mellan rektor och bibliotekarie. Därmed upp-
fyller våra skolor det tredje steget i Loertschers taxonomi, 

M
aria Lindroth • Skolbibliotekets roll för undervisningen:

där rektor leder verksamheten genom ett långsiktigt 
perspektiv där biblioteket bidrar till elevresultaten.

Det sista steget i rektorstaxonomin handlar om att rektor 
följer upp och utvärderar skolbiblioteksverksamheten. 
Frågan som rör vad skolledaren själv kan bidra med för 
att utveckla skolbiblioteksverksamheten antyder att det 
kanske inte alltid sker någon regelbunden eller djup-
gående utvärdering. Rektorerna är medvetna om vilka 
förutsättningar som krävs för att skolbiblioteket ska vara 
en aktör som ingår i skolans verksamhet. Ingen nämner 
dock något om utvärdering eller uppföljning, vilket na-
turligtvis inte utesluter att så sker. Men det är inget som 
de spontant nämner.
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8. Diskussion 

Rektorerna på de fyra skolorna har alla kunskap om vilka 
kompetenser en skolbibliotekarie besitter. Biblioteka-
riens speciella kompetens är litteratur och språkutveck-
ling men även allmänbildning. Tre av rektorerna nämner 
specifikt bibliotekariens kunskaper om digitalisering, 
MIK, informationssökning. Alla anser att biblioteket 
har stor betydelse för undervisningen och elevernas 
språkutveckling. 

De fyra skolledarna har även insikt i hur skolbibliote-
karien arbetar på den egna skolan och hur samarbete 
mellan lärare och rektorer ser ut. De ser samarbete 
mellan parterna som viktigt. De områden som de passar 
särskilt bra att samarbeta kring är litteraturläsning, MIK 
och källhantering och gymnasiearbetet är naturligtvis 
ett givet samarbetsområde. Bibliotekarierna bjuder 
in lärare till aktiviteter men även lärare tar initiativ till 
gemensamma projekt. Lärare ser i regel till att involvera 
bibliotekarien i ett tidigt skede av planeringen, men det 
förekommer även spontana diskussioner. Gemensamt 
kollegialt lärande förekommer då och då.

Rektorerna ser alla fyra att de på olika sätt kan påver-
ka, lyfta och stötta biblioteket. Några skolledare tar 
upp biblioteksverksamheten med personalen och de 
är måna om att lyfta och synliggöra bibliotekarien på 
skolan. Några skolledare ger skolbibliotekarien speciella 
uppdrag till exempel att hålla i Teach Meet. Rektorerna 
ser också till att biblioteket har ekonomiska och perso-
nella resurser. 

I vår modell ser jag att bibliotekariens roller som organi-
satör, föreläsare, instruktör och handledare förekommer. 
Däremot är det inte troligt att bibliotekarien intar rollen 
som rådgivare.

TLC-modellerna A och B, det vill säga koordination och 
kooperation syns tydligt på alla skolorna. Modell C, 
integrerade instruktioner, där respektive part samarbe-
tar med ett gemensamt mål på ett djupare plan, kan 
förekomma, men mitt material är inte tillräckligt utförligt 
för att kunna bekräfta att så är fallet. Modell D finns inte 
ännu på de undersökta skolorna.

Rektors betydelse för skolbibliotekets integrering i 
skolverksamheten har uppmärksammats en hel del de 
senaste åren. 

Stora olikheter i skolledares uppfattning om hur skol-
bibliotekariens kompetens kan tillvaratas kan resultera 
i att skolbiblioteksverksamheten inte används fullt ut, 
att resurser inte tillvaratas för att stödja elevers lärande. 
Därmed uppnås inte likvärdighet då inte alla gymnasie-
elever i Malmö stad får tillgång till det stöd som borde 
finnas tillgängligt för dem alla.

Många forskningsrapporter och studentuppsatser, såväl 
svenska som utländska, ger en ganska mörk bild av 
rektorers kunskap och inställning till skolbiblioteket som 
pedagogiskt verktyg. 

Ovan nämns Kungliga Bibliotekets rapport Den femte 
statsmakten (2017) och Skolinspektionens Skolbib-
lioteket som pedagogisk resurs (2018), där det 
framkommer att bland de skolor som undersökts har 
skolledarna generellt dåliga kunskaper om skolbibliotek, 
samt att ytterst få verkar aktivt för att påverka utveck-
lingen. I flera studentuppsatser dras samma slutsats. En 
av dem är Möller (2013) som i sin undersökning drar 
slutsatsen att få rektorer uppfattar sambandet mellan 
bibliotek och elevers lärande och språkutveckling. Nå-
gon menar till och med att bibliotekariers enda uppgift 
är att låna ut och sortera böcker och att det därför inte 
behövs någon särskild kompetens.

I en annan uppsats Tre skolor i en mindre kommun: 
En kvalitativ studie av grundskolerektorers syn  
på skolbiblioteksverksamhet (2012), som just 
undersöker skolledares syn på skolbibliotekens verk-
samhet, återfinns skolledare som har både kunskap och 
visioner om skolbiblioteksverksamheten, men ändå 
agerar de inte aktivt för att utgöra det stöd som de skul-
le behöva vara. Orsaken till det är att de saknar tid och 
ibland även ekonomiska resurser. I Hütten och Johans-
sons uppsats finns också viljan bland rektorerna utveck-
la skolbiblioteken, men även dessa hade för lite tid.
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Skolledarna i min studie har liksom de två exemplen här 
ovan, visioner och tankar kring hur skolbiblioteket kan 
användas och integreras i undervisningen. Rektor C och 
D har, åtminstone i enkäten, beskrivit dessa något mer 
ingående än rektor A och B. Däremot vet vi inte om de 
följer upp, utvärderar och medverkar till att biblioteksverk-
samheten kontinuerligt utvecklas. Med tanke på hur hårt 
belastade skolledare är, kan det tänkas att deras situation 
kan jämföras med skolledarnas i Nilsson & Salmis samt Hüt-
ten & Johanssons uppsatser. De har kunskap och visioner 
men inte särskilt mycket tid att lägga på att samverka 
med skolbibliotekarien. Troligt är också att de förlitar sig 
på att skolbibliotekarien själv tar initiativ, precis som flera 
rektorer i uppsatserna ovan gör. En rektor säger ju att hen 
vänta sig att skolbibliotekarien ska vara proaktiv.

Min enkät skickades till 10 skolor men besvarades endast 
av fyra rektorer, vilket naturligtvis är en begränsning. 
Hade samtliga skolledare svarat hade jag troligen fått 
betydligt större variationer i svaren. Då jag genom mitt 
arbete har insyn i hur gymnasieskolornas biblioteksverk-
samhet ser ut, vet jag att det arbete som där bedrivs ser 
olika ut. Det kan naturligtvis ha att göra med både vilken 
typ av utbildning som finns på respektive skola, vilka 
elever som går där och bibliotekariens personliga sätt att 
arbeta. Men skolledarens kunskap och engagemang spe-
lar säkert också roll för hur skolbiblioteksverksamheten 
bedrivs. Det kan ju ha varit så att de fyra skolledare som 
svarade på enkäten var de av rektorerna som mest intres-
serade sig för och hade störst kunskap om skolbibliotek, 
men det vet vi förstås inte med säkerhet. Det hade varit 
intressant att höra hur rektorer som inte ägnat så mycket 
tid åt skolbiblioteksfrågan hade resonerat. 

Det kan naturligtvis också vara så att orsaken till att de 
rektorer som inte deltagit i studien är tidsbrist. 

Svaren på dessa frågor torde kunna bidra till att fast-
ställa vad som krävs på skolledarnivå för att uppfylla 
de intentioner som den nya lydelsen i styrdokumenten 
föreskriver. Behövs det insatser för att fortbilda rektorer 
i skolbiblioteksfrågor eller att skapa arenor för kollegialt 
lärande? Om det finns en samsyn bland rektorer, som 
har mandat att påverka utvecklingen av skolbiblioteks-
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verksamheten, kan den samlade kunskapen kanske leda 
till snabbare insatser för att stärka stödet till elever i 
deras kunskapsutveckling. 

Det är glädjande att kunna konstatera att flera gymna-
sieskolor i Malmö har rektorer som förstått betydelsen 
av att skolans elever har tillgång till en skolbiblioteks-
verksamhet av god kvalitet. De har kännedom om vilken 
kompetens skolbibliotekarien har och hur den används. 
De har viljan att stötta och synliggöra bibliotekarien. 
Frågan som kvarstår är i vilken mån detta stöd finns på 
de olika skolorna. Befinner sig skolorna på nivå C eller D 
i TLC-modellen? Strävar rektorerna mot nivå D? Det finns 
troligen gymnasier som endast uppnår nivå A eller B, 
men ur ett likvärdighetsperspektiv vore det önskvärt att 
jämna ut skillnaderna. Ännu är det för tidigt att se om 
förtydligandena i styrdokumenten påverkat skolornas 
biblioteksverksamhet. Förhoppningen är att den nya 
skrivningen gjort det tydligare för skolledare och lärare 
hur skolbiblioteket ska användas. 
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Utvecklingsarbete 
pågår!
Det är av vikt att skolledare inser vilken betydelse de 
har för att synliggöra och integrera skolbiblioteket i 
den pedagogiska verksamheten. Skolledare behöver ha 
kunskap om hur skolbibliotek och skolbibliotekarier kan 
användas i undervisningen. Det kan de få genom att 
delta i utbildning och konferenser tillsammans med sin 
bibliotekarie. På senare tid har flera skolbiblioteksutbild-
ningar vänt sig även till rektorer och det är glädjande att 
se att rektorer medverkar. Det behövs mer utvärdering 
och uppföljning av skolbiblioteksverksamheten för att 
säkra att utveckling sker. De skolledare som var med i 
min studie kan utgöra förebilder och skapa ett intresse 
för skolbiblioteksutveckling hos flera rektorer.

M
aria Lindroth • Skolbibliotekets roll för undervisningen:
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Utvärdering
Forskningscirkeln för skolbibliotekarier som 
arbetar på gymnasieskolor inom utbildnings-
förvaltningen i Malmö har också utvärderats, 
såväl under cirkelns gång som i samband 
med att forskningscirkeln avslutades. Efter 
sex träffar svarade deltagarna på frågorna 
Göra mer av. Göra mindre av, Börja med, Slu-
ta med. Avstämningen visade att deltagarna 
önskade mer av gemensamma diskussioner 
kring taxonomier och teorier. Individuell 
handledning framkom också som önskemål. 
Deltagarna uppmanade sig själva att arbeta 
mer på egen hand mellan träffarna med den 
egna studien, t ex med enkätfrågor till elever 
och lärare. De önskade också en indelning av 
gruppen i par för att parvis kunna få och ge 
respons på studierna och det egna skrivan-
det samt att kunna hålla igång ett fortlöpan-
de samtal om den litteratur som togs upp på 
träffarna och forskningens möjligheter att 
påverka praktiken. Avstämningen tydliggjor-
de behovet av att i högre grad få möjlighet 
att reflektera och stödja varandra i arbetet 
med de egna undersökningarna. Att få mö-
tas i skrivpar där feedback både ges och tas 
emot och att i gruppen både få diskutera och 
reflektera kring hur modeller och läroplans-
skrivningar kan förstås och användas i prak-
tiken uttryckte deltagarna i  avstämningen. 
Gruppen organiserades efter detta önskemål.

I den avslutande utvärderingen, där frågorna hämtades 
från den utvärdering Resurscentrum för mångfaldens 
skola genomförde 2008 (Holmström et al 2008) (se bila-
ga 1) deltog fem deltagare. Samtliga deltagare svarade 
att förväntningarna på att få delta i en forskningscirkel 
var höga. Förväntningarna visade sig också uppfyllas 
på följande sätt: Deltagarnas förväntan att få reflektera 

kring sin egen praktik besvarades med mycket höga 
förväntningar av samtliga. Frågor som handlade om att 
utveckla arbetet på den egna arbetsplatsen i stort och få 
möjlighet att diskutera sitt ämne besvarades med höga 
förväntningar och mycket höga förväntningar. Något 
mer spridda blev svaren på frågor som handlade om det 
vetenskapliga innehållet. Förväntan på att utveckla teo-
retiska kunskaper, göra en undersökning samt fördjupa 
ämneskunskaper besvarades från mitten på skalan till 
mycket höga förväntningar. 

Utvärderingen ville också fånga om behållningen varit 
i paritet med förväntningarna. Att få reflektera över sin 
egen praktik besvarades med mycket stort stöd. Svaren 
på frågorna som handlade om att utvecklas teoretiskt 
visade att behållningen varit över förväntan för samtliga. 
Däremot visade svaren något minskad behållning av 
möjligheten att utveckla arbetet på arbetsplatsen. 

Samtliga rekommenderar andra att delta i en forsknings-
cirkel.

Deltagarna svarade också på frågor kring hur viktig hand- 
ledaren varit. För moment som att strukturera möten, 
leda diskussioner, klargöra och planera cirkelns arbete 
samt belysa uppkomna frågor vetenskapligt har handle-
daren varit ett mycket stort stöd. I svaren framkom också 
att cirkeln inte skulle kunna fortsätta utan handledare.

På frågor kring hur forskningscirkeln kan bidra till ut-
veckling av skolan utifrån följande aspekter: kompetens-
utveckling, utveckling av undervisningen, utveckling av 
verksamheten i stort, ökad måluppfyllelse bland elever-
na, fördjupade ämneskunskaper samt ökad forsknings-
anknytning menar samtliga att så kan ske och placerar 
generellt sina svar i den övre halvan av en skala där 
ytterligheterna benämns i mycket låg grad till i mycket 
hög grad. De menar att forskningscirkeln i synnerhet 
bidrar till den individuella kompetensutvecklingen, 
utvecklingen av undervisningen, fördjupade ämneskun-
skaper samt ökad forskningsanknytning. 

I ett friskrivningsfält ställs frågan om vad som varit bäst 
med forskningscirkeln. Här lyfter skolbibliotekarierna 
att cirkeln ger tid för reflektion över den egna praktiken 
och möjlighet att ”vända och vrida på det arbete vi gör. 
Få viktig input från andra”, och det tillsammans med 
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professionskollegor. Anknytningen till forskning och 
litteratur skriver en deltagare är bäst med forskningsci-
rkeln. Bäst är, enligt en annan deltagare, ”Att få en ram 
för att strukturera bibliotekets utvecklingsarbete så att 
det görs med en evidensbaserad bakgrund”. Här utgör 
den modell vi tittat på och använt ett stöd för utveck-
lingen av verksamheten menar en tredje. Samverkans-
uppdraget,som är ett incitament för forskningscikrlen, 
omskrivs som ” Tydlig implementering av samverkan 
med lärarkollega”. Deltagarna skriver också att bäst är att 
”Någon strukturerar verksamheten och leder processen 
framåt – driver på.”

I ett annat friskrivningsfält efterfrågas eventuella hinder 
för att vara med i en forskningscirkel. Deltagarna pekar 
i huvudsak på tidsfaktorn. Kommentarer som ”Tidsbrist, 
hög arbetsbelastning samtidigt som man vill prestera i 
forskningscirkeln” och ”Tidsbrist. Svårt att ställa om det 
dagliga arbetet och fokusera” kompletteras med att rek-
tor inte är ”medveten om hur mycket timmars tankemö-
da som ligger bakom detta arbete”.

”Svårt att fokusera och prioritera på arbetstid” samt att 
längre uppehåll, som t ex sommarlovet, gör det svårt att 
komma igång igen. Någon lyfter problematiken med att 
engagemanget hos deltagarna kan vara olika.  

Framåtblick
Från och med höstterminen 2019 avser deltagarna i 
forskningscirkeln sprida sina fördjupade kunskaper vilket 
görs vid två tillfällen. Träffarna i Skolbibliotek syd, en ideell 
organisation för skolbibliotekarier i Skåne, är en arena lik-
som skolbibliotekskonferensen Skolbiblioteket spelar roll! 
Fokus på MIK i teori och praktik, som vänder sig till skolle-
dare, skolbibliotekarier och annan skolbibliotekspersonal, 
it-pedagoger och lärare i Malmö stad en annan. 

När deltagarna i forskningscirkeln blickar framåt uttryck-
er de en förhoppning om att få möjlighet att fortsätta 
utveckla sin verksamhet genom stöd i forskning. De 

menar att de haft stor behållning av att i ett forum få 
möjlighet till reflektion och diskussion tillsammans 
med professionskollegor. Skolbibliotekarierna deltar i 
andra nätverk men i dessa finns inte plats för att gå på 
djupet och tillsammans reflektera och diskutera utveck-
lingsfrågor som har sin grund i forskning. Driftfrågorna 
tar gärna över och utvecklingsfrågorna får stryka på 
foten. Deltagarna talar givetvis om behov av individuell 
kompetensutveckling men än mer om att få utökade 
möjligheter att utveckla skolbibliotekets verksamhet 
till en oundgänglig del i undervisningen. Här krävs en 
professionsgemenskap att reflektera och diskutera 
tillsammans med. 

Skolbibliotekarierna i forskningscirkeln har hög am-
bition att utveckla samverkan i sin verksamhet. Men i 
verksamheter som är under omorganisation eller där 
skolbiblioteket inte räknas in i ordinarie verksamhet 
är samverkan hart när omöjlig. Här kan verksamheten 
möjligen utvecklas med myrsteg. Andra har bättre 
förutsättningar och bygger verksamhet tillsammans 
med både skolledning och lärarkollegor. Forskningscir-
keln har blivit den arena där samtal om likvärdighet och 
förutsättningar för eleverna diskuterats. Efter hand har 
samtalen blivit alltmer forskningsbaserade och möjliga 
framkomliga utvecklingsvägar har framträtt.  

Skolinspektionens granskning (2018) visar att lärare 
är osäkra på hur skolbiblioteket kan användas och att 
skolbiblioteket kan användas i fler ämnen än svenska. 
Här kan samverkan bli upplysande. En utmärkt start 
på samverkan är att utgå från att skolbibliotekarierna 
deltar i lärarnas arbete med att sätta mål och syfte med 
undervisningen. Då synliggörs såväl skolbiblioteket som 
skolbibliotekariens kompetenser. 

Välanvända och integrerade skolbibliotek har betydelse 
för elevers skolprestationer (Gärdén 2017). Samverkande 
skolbibliotekarier har betydelse för elevers skolpresta-
tioner (Gärdén 2013). Skolbibliotekarier, med möjlighet 
till ett forskningsbaserat kollegialt lärande  tillsammans 
med andra skolbibliotekarier, har betydelse för elevers 
skolprestationer (Persson 2017).  Att verkställa reger-
ingsbeslutet från 2018, som säger att skolbibliotekets 
verksamhet ska användas som en del i undervisningen 
för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala 
kompetens, är därför oundgängligt.
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Bilaga 1 (sid 1/6)

Utvärderingsmall
Vem är du?

Utbildning

 Arbetsplats

 
Inför deltagandet i forskningscirkeln

1.   Hur stora förväntningar hade du på att delta i en forskningscirkel med avseende på
följande aspekter? Observera att frågan berör förväntningarna inför ditt deltagande.

Nå konkreta svar på  
frågor kring min praktik

Ges möjlighet att reflektera  
kring min praktik

Öka min kunskap  
kring mångfaldsfrågor

 Utveckla arbetet på min  
arbetsplats i stort

Utveckla mina  
teoretiska kunskaper

Utveckla min förmåga att  
göra en undersökning

Få möjlighet att arbeta  
med utredning/forskning

Fördjupa mina  
ämneskunskaper

Få möjlighet att  
diskutera mitt ämne

 
Andra förväntningar:
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Bilaga 1 Utvärderingsmall (sid 2/6)

2.   I vilken utsträckning upplevde du stöd för att delta i en forskningscirkel?

från rektor/chef 

från arbetslag 

från kollegor i stort

 
Kommentar:

3.   Hade du deltagit i en forskningscirkel tidigare?

Arbetet i forskningscirkeln

Cirkeln har utgått från ett forsknings-/frågeområde som formulerats av förvaltningen 
”samverkan mellan skolbibliotekarien och lärarna”

4.    I vilken grad är frågeområdet aktuellt för ditt dagliga arbete?

5.    Läser cirkelns deltagare gemensam och/eller individuellt anpassad litteratur?

Bara gemensam litteratur

Bara individuellt anpassad litteratur

Både gemensam och individuellt anpassad litteratur

Har inte läst någon litteratur
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Bilaga 1 Utvärderingsmall (sid 3/6)

6.   I vilken utsträckning har följande  
       moment kring litteraturen förekommit ... 

... och hur stor har din behållning  
varit av vart och ett av dem?

Genomgång av  
litteraturen av cirkelledare

Egen inläsning  
av litteraturen

Diskussioner kring  
litt. inom cirkeln

7.   Hur stor behållning har du haft av ditt deltagande i forskningscirkel med avseende på följande aspekter?

Nå konkreta svar på  
frågor kring min praktik

Kunnat reflektera  
kring min praktik

Öka min kunskap  
kring mångfaldsfrågor

Utvecklat min undervisning

Utvecklat arbetet på  
min arbetsplats i stort

Utveckla mina  
teoretiska kunskaper

Utvecklat min förmåga att  
göra en undersökning

Få möjlighet att arbeta  
med utredning/forskning

Fördjupat mina  
ämneskunskaper

Fått möjlighet att  
diskutera mitt ämne

 
Annan behållning dvs:
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Bilaga 1 Utvärderingsmall (sid 4/6)

8.   Skulle du rekommendera någon annan med ditt yrke att delta i en forskningscirkel?

 

 
Kommentar:

Forskningscirkelns form

9.   Vid hur många tillfällen har du deltagit vid de planerade cirkelträffarna?

10.  Kompenserar din arbetsgivare dig i tid för ditt deltagande i forskningscirkeln?

Om ja, är kompensationen tillräcklig?

Kommentar:

11.  Hur mycket tid uppskattar du att du lagt ned på forskningscirkeln? (timmar/vecka)



116

Bilaga 1 Utvärderingsmall (sid 5/6)

12. Hur viktig har forskningscirkelns handledare varit för följande moment?  

Att finna relevant litteratur

Att strukturera mötena

Att leda diskussionerna

Att klargöra och  
planera cirkelns arbete

Att belysa frågor  
vetenskapligt

Kommentar:

Fortsättning på nästa sida.

13. Bedömer du att forskningscirkeln skulle kunna fortsätta utan cirkelledaren?

Forskningscirkeln och skolutveckling

14. Hur stort intresse möter du för ditt arbete i forskningscirkeln från kollegor som inte själv är med i cirkeln?
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Bilaga 1 Utvärderingsmall (sid 6/6)

15.   I vilken utsträckning anser du att forskningscirklar kan bidra 
till utveckling av skolan med avseende på följande aspekter? 

Skolbibliotekariers  
individuella  
kompetensutveckling

Utveckling av  
undervisningen

Utveckling av  
verksamheten i stort

Ökad måluppfyllelse  
bland eleverna

Fördjupade  
ämneskunskaper

Öka  
forskningsanknytningen

16.   Vad är det bästa med att vara med i en forskningscirkel  
         och vad kan hindra cirkelns arbete från att fungera?

      Detta har varit bäst:

      Detta har varit hindren:

TACK för din medverkan!
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