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Sammanfattning 

Den här studien handlar om medie- och informationskunnighet (MIK) i gymnasieskolan. 

Syftet är att ge exempel på hur skolbibliotekarier och lärare kan samarbeta i 

undervisningen, för att stärka elevernas medie- och informationskunnighet, utifrån de mål 

som beskrivs i läroplanen för gymnasieskolan (Gy11). Studien är kvalitativ och empiri 

samlades in på en gymnasieskola, genom dokumentanalys, observation och intervjuer. 

Analys av de delar av läroplanen (Gy11) som beskriver målen för MIK visade att eleverna 

efter avslutad utbildning förväntas ha utvecklat en rad förmågor och kunskaper. Att nå hög 

måluppfyllelse är enligt analysen ett digert uppdrag för skolans aktörer. Analys av en lokal 

biblioteksplan visade att dokumentet i många avseenden lever upp till Skolverkets (2019) 

beskrivning av hur dokumentet bör utformas. En slutsats är att den aktuella skolan har 

kommit långt i arbetet med MIK: Det finns ett etablerat samarbete mellan lärare och 

skolbibliotek. Det finns samsyn kring MIK-undervisningens syfte, innehåll och form. I 

analys av observationer och intervjuer lyfts flera exempel på ämnesintegrerade arbetssätt, 

som utgår från ett användarperspektiv. Kuhlthaus (2010) modell guided inquiry används 

återkommande i MIK-undervisningen. Analysen visar att det finns faktorer som försvårar 

samarbetet mellan skolbibliotekarier och lärare. Bristen på tid för gemensam planering är 

en faktor. Informanterna ger uttryck för att en traditionell syn på skolbibliotekets 

kompetens och funktion lever kvar i viss mån på skolan, vilket beskrivs som försvårande. 

Fler kommunikativa insatser kring skolbibliotekets kompetens och funktion torde främja 

samarbete. Analys av insamlade data visar att skolbiblioteket deltar i högre utsträckning i 

undervisning på högskoleförberedande program än på yrkesförberedande. En tydligare 

struktur för samarbete skulle rimligtvis främja likvärdigheten i MIK-undervisningen och 

minska risken för digitala klyftor kopplat till utbildning. En ökning av ämnesintegrerat 

samarbete förutsätter att skolbibliotekarier ges utrymme att delta i undervisningen. Detta 

förutsätter möjligen att skolledare tar aktiv roll i frågan om hur skolbiblioteket kan fungera 

som pedagogisk resurs i ännu större utsträckning. Hur detta kan göras i praktiken är ett 

intressant uppslag till vidare studier.
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 

1.1 Medie- och informationskunnighet som demokratiskt verktyg 

Vi lever i ett samhälle där de flesta av oss dagligen matas med information och budskap, i 

form av ljud, text och bild. Det sker via direkta möten och via en rad olika medier. De flesta 

av oss är med och bidrar till ett enormt informationsflöde. Inte minst gäller det för den 

yngre befolkningen.  

     I FN:s Allmänna förklaring om mänskliga rättigheter (artikel 19) står det att “var och en 

har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande 

hysa åsikter och att söka, ta emot och sprida information”. Yttrandefriheten handlar 

därmed om varje människas rätt att tänka och kommunicera.  

     Carlsson (2018,13) menar att yttrandefrihet utgör ett fundament i en modern 

demokrati. Den snabba teknologiska utvecklingen de senaste tjugo åren har fått 

konsekvenser för hur människor får information och deltar i samhällsdebatten. Den som är 

intresserad av politik och samhälle har aldrig kunnat hitta information så enkelt som nu. 

Den som inte är intresserad har aldrig så enkelt kunnat kringgå information, bli 

desinformerad, eller manipulerad. Risken för ökade kunskaps- eller deltagandeklyftor 

beskrivs av Carlsson som uppenbar.  

     Carlsson menar vidare att komplexa samhällen, som brottas med klimatförändringar, 

ekonomisk och social ojämlikhet, nationalism, krig och flyktingströmmar kräver 

välinformerade, reflekterande och kompetenta medborgare. Medie- och 

informationskunnighet är tveklöst en nyckelkompetens i det moderna samhället, menar 

Carlsson (2018,17). MIK beskrivs som ett verktyg för att upprätthålla och utveckla 

demokratin. 

     Den här studien handlar om hur barn och unga kan förberedas för att leva i ett 

informationssamhälle i ständig förändring. Den handlar om arbete med medie- och 

informationskunnighet i en skolkontext.      
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1.2 Begreppet medie- och informationskunnighet (MIK)  

Organisationen UNESCO har arbetat med att främja medie- och informationskunnighet 

internationellt de senaste decennierna. UNESCO (2013, 18) skriver att begreppet medie- 

och informationskunnighet sammanför två avgränsade områden: mediekunnighet (media 

literacy) och informationskunnighet (information literacy). De viktigaste förmågorna 

sammanfattas i följande figur: 

 

 

Viktigaste förmågor som moment i medie- och informationskunnighet ger (Unesco 2018, 18) 

 

Även Statens medieråd (2014, 2) beskriver medie- och informationskunnighet (MIK) som 

ett samlingsbegrepp, som fångar in en mängd kunskaper, färdigheter och förhållningssätt. 

MIK ökar vår medvetenhet inom följande tre områden: 

 
• kunna förstå mediers roll i samhället 

• kunna finna, analysera och kritiskt värdera information 

• kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier 

 
Carlsson (2018, 33) menar att MIK handlar om att förstå hur medier fungerar och hur 

mening skapas. Det handlar om att förstå konsekvenser av propaganda, desinformation och 

reklam. Det handlar om att förstå algoritmernas makt över informationsflödet. Det handlar 

om att kunna filtrera fram, förstå och granska information.    
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1.3 Skolbibliotekets uppdrag   

I det här avsnittet beskrivs skolbibliotekets funktion, utifrån formuleringen i skolans 

styrdokument och riktlinjer. Francke och Gärdén (2013, 182) skriver att barns och ungas 

informationskompetens i skolsammanhang ska betraktas i ljuset av styrdokumenten, 

eftersom det är i dem verksamheten tar sin utgångspunkt.  

     Vid införandet av 2011 års Skollag (SFS 2010:800, §36) fastslogs att alla elever, oavsett 

skolform, skall ha tillgång till ett skolbibliotek. Skolbibliotekets funktion preciseras 

emellertid inte i lagtexten. I den proposition (2009/10:165, 284) som låg till grund för 

skollagen beskrivs skolbiblioteken som ”en gemensam 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”.  

     I samband med revideringen av läroplanerna 2018 förstärktes skolbibliotekens 

pedagogiska funktion. I Läroplan för gymnasieskolan (Gy11) står det att ”skolbibliotekens 

verksamhet ska användas som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga 

förmåga och digitala kompetens”. Vidare står det att rektor har ett särskilt ansvar för att 

“skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen”. 

     IFLA (2015,40) menar att skolbiblioteket har två huvudsakliga uppdrag. Det ena handlar 

om att stödja elevernas litteracitet och främja läsning. Det andra handlar om att bidra till 

utvecklingen av elever som kan söka efter och använda information på ett ansvarsfullt och 

etiskt sätt, i sina liv som studerande och som medborgare i en föränderlig värld.   

     Kungliga biblioteket (2013, 4) skriver att biblioteket måste ses som ett verktyg i skolans 

pedagogiska arbete och inte som en verksamhet som existerar vid sidan av. Skolverket 

(2019) menar att skolbibliotekarier behöver planera sin verksamhet i samarbete med 

lärare och rektor. Det ska göras med utgångspunkt i styrdokumenten och de behov som 

finns på skolan. Skolverket menar att arbetet med fördel kan preciseras i en lokal 

biblioteksplan.          

     Gärdén (2017, 14) har kartlagt nationell och internationell forskning som gjorts kring 

skolbibliotek mellan åren 2010-2015. Kartläggningen visar att kontinuerligt samarbete 

mellan lärare och bibliotekarier stärker elevernas lärande. Trots det beskrivs läget för 

skolbiblioteken i Sverige som svagt. Gärdén (2017, 34) menar att skolbibliotek ofta saknas, 
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att skolledarna har otillräcklig kunskap och att skolbibliotekets integration i 

undervisningen ofta är låg.  

     Skolinspektionens (2018, 7) granskning av skolbibliotekens arbete visar att flera 

skolbibliotek inte stärker elevernas medie- och informationskunnighet. Det fastslås att det 

”finns en osäkerhet på skolorna om hur skolbibliotekets arbete med att stärka elevernas 

digitala kompetens ska genomföras”.   

     Det kan konstateras att arbete med medie- och informationskunnighet är en central del 

av skolbibliotekens uppdrag. Det kan också konstateras att det finns ett glapp mellan 

skolbibliotekets möjligheter att stärka elevernas lärande och den pedagogiska funktion 

skolbiblioteken ofta har i praktiken. Det glappet är ingången till den här studien. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens övergripande ämne är medie- och informationskunnighet (MIK) i 

gymnasieskolan. Studiens övergripande syfte är att ge exempel på hur lärare och 

skolbibliotekarier kan samarbeta i undervisningen, för att stärka elevernas medie- och 

informationskunnighet, utifrån de mål som beskrivs i läroplanen för gymnasieskolan 

(Gy11). Eftersom styrdokumentens innehåll och den praktiska undervisningen är nära 

sammankopplade och beroende av varandra, belyser studien både styrdokumentens 

innehåll och den praktiska undervisningen.    

     Förhoppningen är att konkreta exempel på MIK-undervisning och hur samarbete kan 

utformas, kan minska skolbibliotekariers och lärares osäkerhet kring hur arbetet kan 

genomföras. Minskad osäkerhet kan i förlängningen bidra till att stärka skolbibliotekens 

pedagogiska funktion. Följande frågeställningar besvaras i studien: 

 

● Hur kan de förmågor och kunskaper som eleverna ska utveckla inom MIK, enligt 

Läroplan för gymnasieskolan (Gy11), förstås ur ett läroplansteoretiskt perspektiv? 

● Hur kan arbetet med medie- och informationskunnighet konkretiseras och 

organiseras i en gymnasieskolas lokala biblioteksplan?  

● Hur kan skolbibliotekarier och lärare samarbeta för att stärka elevernas medie- och 

informationskunnighet och vad präglar undervisningens syfte, innehåll och form?  
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2. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING  

Nedan följer en genomgång av perspektiv och tidigare forskning som studien tar avstamp i. 

Ahrne och Svensson (2016, 219) menar att teorier gör det möjligt för oss att skärpa blicken 

och göra analys och tolkningar av empiri utifrån ett teoretiskt sammanhang.  

2.1 Ett sociokulturellt perspektiv  

Studien görs utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande och pedagogisk verksamhet. 

Sundin (2018, 108) skriver att det sociokulturella perspektivet bygger på uppfattningen att 

lärande alltid sker i ett socialt och ickeneutralt sammanhang. Kulturen i det rådande 

samhället, omgivningens förväntningar och interaktion med andra människor har ständig 

inverkan på lärandet.  

     Säljö (2015, 89) menar att människans lärande kan förstås dels utifrån biologiska 

förutsättningar och dels utifrån kulturella förutsättningar i den tid hon lever i. Vad som lärs 

beror på vilken typ av samspel som äger rum. Perspektivet lägger vikt vid barns 

kompetens, olikheter och erfarenheter. Lärandet ska upplevas meningsfullt, knyta an till 

det eleven redan vet, samt erbjuda utmaning i aktiviteter.  

      Vygotskijs (1978, 85) teori om proximal utvecklingszon är ett sätt att förstå relationen 

mellan lärande och utveckling. Det handlar om att identifiera vad en elev kan utföra eller 

räkna ut på egen hand, respektive vad eleven klarar med handledning eller i samarbete 

med andra. När eleven arbetar på gränsen däremellan, så befinner sig eleven i en proximal 

utvecklingszon. Utgångspunkten är att lärande sker i dessa aktiviteter. Elever bör så ofta 

som möjligt ges tillfälle att arbeta i en proximal utvecklingszon, vilket ställer krav på det 

didaktiska planeringsarbetet. Det kräver kunskap om vad elevgruppen kan. Det kräver 

ämneskunskaper och kunskaper om vilka förmågor eleverna ska utveckla.  

     Ett sociokulturellt perspektiv har enligt Sundin (2018, 108) präglat biblioteks- och 

informationsvetenskaplig forskning i ett par decenniers tid. Lika länge har perspektivet 

präglat det svenska utbildningssystemet. Det sociokulturella perspektivet används i den 

här studien som en fond och ett verktyg för kontextuell förförståelse, snarare än som 

verktyg för analys av insamlade data.  
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2.2 Läroplansteori 

Läroplansteori är ett forskningsfält inom utbildningsvetenskapen. Wahlström (2016, 34) 

menar att läroplansteori och innehållet i skolans styrdokument kan hjälpa oss att förstå 

skolans uppdrag och funktion, ur ett vidgat socialt perspektiv. Wahlström (2016, 192) 

menar att varje läroplanstext förmedlar ett medborgarideal, som är kopplat till frågan om 

vad kunskap är. Det är en fråga som ständigt är utsatt för omprövning och debatt.  

     Wahlström (2016, 29) skriver att innehållet i läroplanerna är resultatet av en social 

kamp mellan ideologiska krafter och de kan betraktas som politiska kompromisser. Den 

roll som skolan spelar i samhället förskjuts över tid. Begreppet läroplanskod kan användas 

för att uttrycka vissa samlade principer, menar Wahlström (2016, 29). Den kod som har 

präglat läroplanerna under senare delen av 1900-talet beskrivs av Wahlström (2016, 34) 

som medborgerlig och demokratisk, utifrån det demokratiska uppdrag som tillskrivs skola 

och utbildning i styrdokumenten. 

      Vidare beskriver Wahlström (2016, 40) fyra olika kunskapstraditioner, som har präglat 

läroplanerna det senaste århundradet. Kunskapstraditionerna har inte avlöst varandra, 

utan snarare existerat samtidigt och betonats i olika grad.  

     Den vetenskapliga rationalismen betonar vikten av ämnesbaserade kunskaper. Dessa ska 

överföras mellan generationer, i syfte att utveckla elevers intellektuella förmåga, samt 

reproducera en viss kunskapskultur. En kunskapstradition som framhåller social 

effektivitet som målet för utbildning, framhåller kunskaper och förmågor som anses 

nödvändiga för en framtida medborgare. Det handlar om att kunna medverka till 

samhällets sociala och ekonomiska utveckling.  

     En humanistisk kunskapstradition sätter den enskilda eleven i centrum. Målet för 

utbildning är att bidra till elevens personliga utveckling som människa, för att hon ska nå 

sin fulla potential. Utbildningen bör vara grundad i elevens egna erfarenheter. Den fjärde 

och sista traditionen som sammanfattas av Wahlström (2016, 41) är social 

rekonstruktionism. Här betonas utbildningens sociala och politiska roll för förändring av 

samhället. Elevernas egna upplevelser av meningsfullt lärande och elevernas egna 

handlingsmöjligheter betonas. Utbildning ska fungera som verktyg i skapandet av ett mer 

rättvist och jämlikt framtida samhälle. 
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     Wahlström (2016, 90) menar att Gy 2011 formulerades mot bakgrund av ett ökat 

politiskt och medialt intresse för skolan. Motiveringen till ny läroplan var att det behövdes 

tydligare styrning, tydligare kunskapsbedömning och ökad uppföljning av resultat. 

Läroplaner rymmer beskrivningar av förväntade läranderesultat. Systemet bygger därmed 

på antagandet om att det är möjligt och önskvärt att precisera vad utbildning ska leda till.  

     Wahlström (2016, 29) menar att de som arbetar i skolan behöver utveckla en didaktisk 

kompetens, för att kunna tolka styrdokumentens innehåll och göra medvetna val när det 

gäller undervisningens innehåll och form. I den här studien används läroplansteori som 

verktyg vid tematisk analys av Läroplan för gymnasieskolan (Gy11). 

2.3 Samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare  

I det här avsnittet behandlas tidigare forskning kring skolbiblioteket som pedagogisk 

resurs, med fokus på samarbetet mellan skolbibliotekarier och lärare. Forskningen kring 

samarbete mellan lärare och skolbibliotekarier används som verktyg för tolkning av 

insamlade data i studiens resultat- och analysdel.      

     Gärdén (2017, 14) skriver att det inom biblioteksvärlden råder ständiga diskussioner 

kring skolbibliotekets funktion. Diskussionen handlar om vad ett skolbibliotek förankrat i 

den pedagogiska verksamheten egentligen innebär. Skolbibliotekarier har i många år 

strävat efter att i högre grad få bidra till utvecklingen av elevernas kunskaper inom MIK. 

Gärdén (2017, 36) menar att skolbibliotekarier velat bli en integrerad del av 

undervisningen i 30 års tid. Samarbete med lärare beskrivs som en av de största 

utmaningarna för skolbibliotekarier. Både i Sverige och internationellt ser samarbetena 

mycket olika ut på skolorna. 

     Latham, Gross och Witte (2013) menar att samarbete mellan skolbibliotekarier och 

lärare blir allt viktigare, i ett samhälle där elevernas prestationer får allt större betydelse. 

Svårigheter kring samarbeten beskrivs som en stor fråga, även om det finns en del lyckade 

exempel. Latham et.al (ibid.) menar att lärarnas uppfattningar och bristande kunskap om 

skolbibliotek ofta pekas ut som den största utmaningen.  

     Gärdén (2017, 42) har i sin kartläggning funnit att både lärare och skolbibliotekarier, i 

de allra flesta undersökningarna, uttrycker att de ser ett värde i att samarbeta. Men riktigt 
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hur samarbetet ska gå till eller vad var och en ska bidra med för elevernas lärande är 

otydligt.  

2.4 Undervisning kring informationsanvändning 

I det här avsnittet behandlas tidigare forskning om undervisning kring medie- och 

informationskunnighet, med fokus på informationsanvändning. Forskningen används som 

verktyg för att tolka och analysera insamlade data i resultatdelen. 

     Francke och Gärdén (2013, 177) skriver att lärares och bibliotekariers tolkningar av 

begreppet informationskompetens samspelar med hur MIK-undervisningen utformas. 

Förhållningssättet styr uppfattningen om huruvida undervisning om informationssökning 

bör integreras i undervisning eller om den bör behandlas separat. Det poängteras att 

många forskare förespråkar en nära integration mellan ämnesundervisning och MIK-

undervisning.   

     Gärdén (2017, 57) menar att en källorienterad syn traditionellt har varit vanlig på 

biblioteken. Det innebär att undervisningen främst fokuserar på databaser, sökmotorer och 

sökstrategier. Senare år har den källorienterade undervisningen problematiserats alltmer 

och idag riktas mer uppmärksamhet mot informationskompetensens pedagogik. Många 

forskare intresserar sig för förmågor och förhållningssätt till information och antar ett 

användarperspektiv. 

     Enligt Francke och Gärdén (2013, 178) är ett användarperspektiv nödvändigt i MIK-

undervisningen, om den ska vara angelägen för eleverna. Det innebär att hänsyn tas till 

deras förutsättningar, beteenden, motivation och preferenser. Ett nära samarbete mellan 

skolbibliotekarier och lärare beskrivs som en förutsättning för ett sådant arbetssätt.       

     Chu, Tse och Chow (2011) föreslår ett arbetssätt som utgår från ett användarperspektiv. 

Det kallas för collaborative teaching och inquiry project-based learning. Arbetssättet 

innebär att eleverna inte är passiva mottagare av en bibliotekaries eller en lärares 

instruktioner Eleverna tar aktiv del, genom exempelvis grupparbete och arbete med frågor 

utan givna svar. Arbetssättet betonar betydelsen av att göra MIK relevant för eleverna.  

     Gärdéns (2017, 59) kartläggning visade att det på en del svenska skolor skedde aktivt 

arbete med användarundervisning kring MIK, medan det på andra skolor inte existerade 
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alls. På de skolor där skolbibliotekarier undervisade i informationskompetens skedde det i 

samarbete med och i närvaro av undervisande lärare. I undervisningen visade 

skolbibliotekarierna till exempel hur man kan navigera på nätet, hur träfflistor är 

uppbyggda, hur man kan omformulera frågeställningar till sökfrågor, hur man kan bedöma 

källors tillförlitlighet, samt vikten att jämföra olika källor med varandra. 

     Francke och Gärdén (2013, 160) menar att elever på gymnasienivå är vana att söka 

kvantitativt och plocka fram stora mängder information med hjälp av en sökmotor. Att 

söka mer avgränsat och kritiskt, i syfte att få fram information av en viss kvalité, uppfattas 

av eleverna som betydligt mer utmanande. Franke och Gärdén (2013, 164) skriver att det i 

skolorna kommuniceras om informationssökning i så begränsad omfattning, att många 

elever inte ens uppfattar det som verktyg för lärande.  

     Limbergs (2014, 30) forskning visar att undersökande arbettssätt ofta organiseras så att 

elever börjar leta information direkt de valt sitt ämne. De förväntas snabbt omvandla sitt 

ämne till en sökfråga och börja söka information på webben. Tillvägagångssättet har visat 

sig leda till ytliga och fragmentariska kunskaper. För att forma uppgifterna i mer 

undersökande och analytisk riktning behöver eleverna aktivt stöd från lärare och 

skolbibliotekarier. I sin forskning har Limberg (2014, 32) ringat in nyckelfaktorer, som kan 

skapa gynnsamma förutsättningar för meningsfullt lärande vid undersökande arbetssätt. 

En nyckelfaktor är att eleverna får konsekvent återkoppling på sina arbeten både under 

arbetsprocessen och på resultatet.  

     Franke och Gärdén (2013, 181) skriver att studier visar att det inte finns ett självklart 

samband mellan välutrustade skolbibliotek och elevers informationskompetens. Att 

eleverna vet vad som förväntas av dem och att de får stöd i utvecklandet av MIK-förmågor 

tycks vara det som har högst relevans. Franke och Gärdén (2013, 179) har funnit att lärare 

och skolbibliotekarier ofta underskattar de svårigheter de utsätter sina elever för med krav 

på självständig informationssökning. 

     Franke och Gärdén (2013, 179) skriver att stödstrukturer, som inom pedagogisk 

forskning kallas för scaffolding, är ett relevant sätt att undervisa kring MIK. Det bygger på 

att lärare eller skolbibliotekarier visar och ger stöd, men samtidigt ställer krav på eleverna. 

Kraven kan tydliggöras med hjälp av ämnesplaner och kunskapskrav, eller uppgifter med 

instruktioner som beskriver vad som förväntas. Francke och Gärdén (ibid.) menar att det 
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stärker elevernas lärande när skolbibliotekarier och lärare har gemensamma 

stödstrukturer och formulerar uppgifter tillsammans.  

     Gärdén (2017, 11) skriver att Carol Kuhlthau är en forskare som särskilt utmärker sig 

när det gäller skolbibliotekens arbete med MIK-undervisning. Limberg (2013, 84) är inne 

på samma linje och menar Kuhlthaus forskning är den som fått störst genomslag i 

skolbibliotekspraktiken, både internationellt och i Sverige.  

     Kuhlthau (2004, 73) presenterar en informationsmodell där användarens upplevelse är i 

fokus. Informationssökning beskrivs som en process med olika stadier. Processen inleds 

med att en uppgift tas emot. Därefter görs val av ämne. Sedan letas information. Därefter 

görs en avgränsning och fokus blir tydligare för eleven. Informationen sammanställs. 

Slutligen presenteras arbetet och processen bedöms. Stadierna beskrivs som kronologiska, 

men iterativa.  

     Kuhlthau (2004, 129) har funnit att varje fas i processen är förknippad med typiska 

tankar och känslor. Vissa faser präglas av osäkerhet och refereras till som zones of 

intervention. I dessa faser är användare benägna att ta emot hjälp. Kuhlthau (ibid.) menar 

att teoretisk förståelse för informationsmodellen kan hjälpa bibliotekarien att förstå 

användarens behov och avgöra vilken typ av hjälp som är lämplig i olika situationer.  

      Modellen guided inquiry bör, enligt Kuhlthau (2010, 18) utgöra grunden i 

informationssamhällets skola. Konceptet bygger på att lärandet utgår från en fråga eller ett 

problem, som ska utredas av eleven. Skolbibliotekarier och lärare arbetar tillsammans med 

att guida eleverna genom informationsprocessen. Målet är att eleven genom handledning 

ska nå djupare förståelse och utveckla de förmågor som efterfrågas i dagens 

informationssamhälle.  

     Gärdéns (2017, 57) beskrivning av en källorienterad syn utgör ett perspektiv på 

undervisning kring informationsanvändning. Franke och Gärdéns (2013, 179) beskrivning 

av scaffolding,  Chu, Tse och Chow (2011) beskrivning av collaborative teaching och inquiry 

project-based learning, samt Kuhlthaus (2010,18) modell guided inguiry utgör tillsammans 

ett annat perspektiv, som kan beskrivas som användarperspektiv. Dessa olika perspektiv 

och modeller kommer att användas i studiens analys- och resultatdel, för att tolka insamlad 

data och skapa en förståelse för den konkreta MIK-undervisningen och samarbetet mellan 

skolbibliotekarier och lärare. 
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3. METOD 

Den här undersökningen är en kvalitativ studie, med ambitionen att utveckla en djupare 

förståelse för läroplanens innehåll, samt hur skolbibliotekarier och lärare kan samarbeta i 

syfte att skapa goda förutsättningar för elevernas utveckling av medie- och 

informationskunnighet. Det empiriska materialet har tolkats och analyserats tematiskt, 

utifrån ett holistiskt perspektiv, där kontexten betraktas som central för tolkningen.  

     Frågeställningarna har besvarats med en kombination av metoder och teoretiska 

perspektiv, vilket Ahrne och Svensson (2016, 25) kallar triangulering. De menar att 

kombination av metoder kan bidra till en mer objektiv analys.  

     Metoder som använts i studien är tematisk dokumentanalys av styrdokument, icke-

deltagande observation av undervisning kring MIK, samt strukturerade intervjuer med 

undervisningsansvariga. De olika delarna är nära sammankopplade och betraktas i studien 

som en kedja, där de olika delarna är beroende av varandra.  

3.1 Tematisk dokumentanalys 

Tematisk dokumentanalys har gjorts på de delar av de aktuella styrdokumenten, som 

handlar om medie- och informationskunnighet. Det ena dokumentet som har analyserats är 

Läroplan för gymnasieskolan (Gy11), som är ett nationellt styrdokument. Syftet var att 

undersöka vilka kunskaper och förmågor eleverna ska utveckla med avseende på medie- 

och informationskunnighet.  

     Det andra dokumentet som har analyserats är en gymnasieskolas lokala biblioteksplan. 

Syftet var att undersöka ett exempel på hur arbetet med medie- och informationskunnighet 

kan konkretiseras och organiseras i skolbibliotekets praktiska verksamhet. Inom ramen för 

uppsatsens omfång har analysen begränsats till att inte innefatta ämnesplaner med 

kunskapskrav.  

     Tolkningen av dokumenten var kvalitativ, i syfte att skapa en djupare förståelse för 

innehållet. Boréus (2016, 157) menar att det är värdefullt att studera texter, eftersom 

dessa formar våra föreställningar om samhället.  
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      Centrala begrepp i texterna identifierades och ströks under på papper. Orden 

sorterades sedan tematiskt och skrevs ihop i olika grupper. Grupperingarna rubriksattes 

utifrån ordens gemensamma nämnare, eller identifierade teman. Begreppen sattes således 

i relation till varandra, i en tolkning av vad de tillsammans representerar. Processen var 

iterativ, vilket innebär att styrdokumenten lästes och tolkades flera gånger.  

3.2 Icke-deltagande observation 

Observation gjordes under två lektionstillfällen när skolbibliotekarier medverkade i 

undervisningen. De två undervisningstillfällena var intressant för studien eftersom de 

handlade om MIK och lektionerna hängde ihop med varandra. Tillträde möjliggjordes 

genom att intervjuinformanterna ansvarade för undervisningen under det ena tillfället. 

Syftet med observationerna var att få ökad förståelse för hur MIK-undervisningen tar sig 

uttryck i praktiken.  

     Att besöka fältet kan enligt Lalander (2016, 93) bidra till en rikare förståelse, tolkning 

och analys av insamlade data. Observationerna var öppna och de som fanns i rummet visste 

orsaken till att jag var där. Jag satt synlig längst bak i rummet, men var passiv och deltog 

inte i aktiviteter. Under observationen gjordes löpande fältanteckningar kring 

undervisningens syfte, innehåll och metod.  

3.3 Strukturerad intervju 

En skolbibliotekarie och en lärare på en gymnasieskola intervjuades var för sig. Syftet var 

att skapa en förståelse för hur samarbetet kring MIK-undervisningen kan se ut, samt vad 

som präglar undervisningens syfte, innehåll och metod. Aktuell lärare undervisar i svenska, 

vilket gör att undervisning i svenskämnet blir centralt i analysen. Intervjuerna gjordes efter 

observationerna. Vid ett par tillfällen refererade informanterna till de observerade 

tillfällena, för att förtydliga eller fördjupa sina svar under intervjun.  

     Intervjuerna genomfördes utifrån öppna frågor som var bestämda på förhand, vilket 

enligt Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2016, 37) är strukturerade intervjuer. Frågor lades 

till under intervjun, för att fördjupa resonemang. Informanterna gav sitt godkännande till 

att intervjuerna spelades in. Intervjuerna transkriberades inom 48 timmar efter 
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intervjutillfället, i enlighet med Öbergs (2016, 62) rekommendation om att det ska göras så 

snart som möjligt efter intervjutillfället.  

3.4 Urval 

Den organisation som valdes är den kommunala gymnasieskolan i en medelstor svensk 

kommun. Gymnasieutbildningarna är förlagda på fyra olika skolor. Inledningsvis 

kontaktades en skolledare som har samordnande funktion för skolbiblioteken. 

Vederbörande förhöll sig positiv till studien och lämnade ut kontaktuppgifter till de olika 

skolornas bibliotek. Mail med förfrågan och information om studiens syfte skickades ut. En 

skolbibliotekarie tackade ja till att delta. Urvalet av skola gjordes utifrån vad Ahrne och 

Svensson (2016, 40) kallar för tvåstegsurval, eftersom val av organisation ledde vidare till 

val av person.    

     Skolbibliotekarien lämnade förslag på lärare som skolbiblioteket samarbetar med i 

undervisningen. Aktuell lärare kontaktades och tackade ja till att delta. Förfarandet kallar 

Ahrne och Svensson (2016, 41) för snöbollsurval, vilket innebär att en informant ledde 

vidare till nästa. En risk med urvalsmetoden är att den kan leda till ensidigt material. 

Bedömningen var dock att ett samarbete mellan informanterna var en förutsättning för att 

de skulle kunna bidra med data som är relevant, utifrån studiens frågeställningar.  

3.5 Forskningsetiska aspekter  

Vetenskapsrådets (2002, 6) etiska principer för forskning har präglat undersökningens 

tillvägagångssätt. Informanterna informerades innan intervjun om det grundläggande 

individskyddskravet. Det innebär att de informerades om syftet med undersökningen. De 

informerades om att de bestämmer över sin medverkan och att de när som helst kan 

avbryta utan negativa följder. De informerades om att deras namn inte kommer att framgå i 

texten, samt att insamlade uppgifter endast kommer att användas för uppsatsen och inte i 

kommersiellt eller ickevetenskapligt syfte. Respondenterna informerades om var 

uppsatsen kommer att publiceras och de erbjöds ett exemplar av den färdiga texten.  

 



 14 

4. RESULTAT OCH ANALYS 

4.1 Analys av styrdokument 

I det här avsnittet görs en tematisk analys av Läroplan för gymnasieskolan (Gy11), samt av 

den aktuella skolans lokala biblioteksplan. Analysen har avgränsats till att behandla de 

delar av dokumenten som handlar om medie- och informationskunnighet. 

Läroplan för gymnasieskolan (Gy11) 

De delar av Läroplan för gymnasieskolan (Gy11) som handlar om MIK har analyserats. 

Syftet är att besvara frågan om hur de förmågor och kunskaper som eleverna ska utveckla 

inom MIK kan förstås ur ett läroplansteoretiskt perspektiv.  

     Innehållet i skolans styrdokument kan hjälpa oss att förstå relationen mellan skolans 

undervisning och det omgivande samhället. Wahlström (2016, 192) menar att varje 

läroplanstext förmedlar en typ av medborgarideal. Den roll som skolan spelar i samhället 

förskjuts över tid och begreppet läroplanskod kan användas för att uttrycka vissa samlade 

principer, menar Wahlström (2016, 29). Den kod som har präglat läroplanerna under 

senare delen av 1900-talet beskrivs av Wahlström (2016, 34) som medborgerlig och 

demokratisk. 

     I tolkningen av Gy11 identifierades en rad centrala begrepp, som skrevs ned på papper. 

Begreppen tolkades och sattes ihop i grupper. Grupperna kom sedan att utgöra tre teman, 

som utgör underrubriker i texten nedan. Dessa teman är ett försök att beskriva vad de 

centrala begreppen tillsammans representerar. De olika temana tolkas i relation till de fyra 

olika kunskapstraditioner, som enligt Wahlströms (2016, 40) har präglat läroplanerna och 

betonats i olika grad under det senaste århundradet. 

Eleven som samhällsmedborgare 

Det första identifierade temat beskriver eleven som samhällsmedborgare.  I Läroplan för 

gymnasieskolan (Gy11) står det:  
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Huvuduppgiften för gymnasieskolan är att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att 

eleverna ska tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska främja elevernas utveckling till 

ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och samhällslivet.  

 

Begreppen kunskaper, utveckling och ansvarskännande har identifierats som centrala i 

tolkningen. Formuleringen deltagande i yrkes- och samhällsliv likaså. Tillsammans kan de 

sägas ge en bild av vilken typ av medborgare utbildningen syftar till att dana. En 

medborgare som är ansvarsfull och som efter avslutad skolgång är redo att studera vidare 

eller arbeta. Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv står dessa värden för en 

kunskapstradition som Wahlström (2016, 40) benämner social effektivitet. Francke och 

Gärdén (2013, 148) menar att policydokument ofta motiverar vikten av 

informationskunnighet utifrån samhällets behov av kompetenta medborgare. Längre fram i 

Läroplan för gymnasieskolan (Gy11) står det: 

 
Eleverna ska också kunna orientera sig och agera i en komplex verklighet med stort 

informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig 

och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska 

information och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig 

eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta. 

 
Ord som identifierats som centrala är komplex verklighet, informationsflöde, digitalisering, 

snabb förändringstakt. Förmågorna tänka kritiskt, granska information och inse 

konsekvenser av olika alternativ betraktas också som centrala. I dokumentet betonas 

förmågan att ta till sig nya kunskaper och se konsekvenser. I analysen blir det tydligt att 

skolan vill bidra till danandet av lärande medborgare, som har förmågan att anpassa sig till 

samhällsutvecklingen. Den komplexa verkligheten och samspelet med omgivningen har 

ständig inverkan och förmågan att anpassa sig blir central. I tolkningen framträder det 

sociokulturella perspektiv på lärande, som enligt Wahlström (2016, 32) präglat svenska 

läroplaner de senaste decennierna.  
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Eleven som informationsanvändare       

Det andra temat som identifierats beskriver eleven som informationsanvändare. I Läroplan 

för gymnasieskolan (Gy11) står det att det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört 

ett nationellt program kan:   

 
lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen 

förmåga [...] Kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, 

informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande. 

 

 Ord som lära och utforska betraktas som centrala i tolkningen. Francke och Gärdén (2013, 

150) menar att utbildning inom dagens svenska skolväsende handlar mycket om 

problemlösning. Det handlar inte längre så mycket om att memorera och överföra text, 

utan om att söka och välja information, kritiskt granska och förstå olika texter. Enligt 

formuleringen i styrdokumenten ska lärandet kunna göras självständigt eller tillsammans 

med andra.  

     Att känna tillit till sin förmåga, samt att kunna använda verktyg för kunskapssökande, 

informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande kan 

beskrivas som processer som äger rum inuti individen, när kunskaper och förmågor 

utvecklas.  Utifrån Kuhlthaus (2004, 25) teori om informationsanvändning, kan vi förstå 

lärande som en konstruktivistisk process, där problemlösning är en central del. Kuhlthau 

beskriver lärande som en dynamisk och interaktiv process, vilket överensstämmer med 

den bild som växer fram i tolkningen av läroplanen.  

      Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv kan texten tolkas utifrån en humanistisk 

kunskapstradition, utifrån hur den beskrivs av Wahlström (2016, 40). Målet för utbildning 

är att bidra till elevens personliga utveckling som människa, för att hon ska nå sin fulla 

potential.  Skrivningar om vilka specifika faktakunskaper eleverna behöver tillägna sig 

förekommer inte i texten, vilket i tolkningen leder till slutsatsen att den vetenskapliga 

rationalismen, som den beskrivs av Wahlström (2016, 40), är den kunskapstradition som är 

den minst framträdande.       
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Eleven som digital användare  

Det tredje temat som identifierats beskriver eleven som digital användare. I Läroplan för 

gymnasieskolan (Gy11) står det: 

 
Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges 

möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se 

möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information.   

 
Här betraktas formuleringen alla elever som central, tillsammans med begreppet digital 

teknik. I styrdokumenten finns återkommande formuleringar som handlar om likvärdighet. 

Alla elever ska ges samma möjligheter, oavsett bakgrund. Enligt Carlssons (2018,17) 

resonemang krävs ett medvetet arbete för att motverka digitala klyftor i det moderna 

samhället. Enligt analysen är det en ambition som finns i den analyserade läroplanen. 

     Carlsson (2018, 13) skriver att vikten av kritiskt tänkande har funnits på tapeten sedan 

30-talet och uppkomsten av film och radio. Barn och unga har ofta varit i fokus och 

källkritisk utbildning har syftat till att skydda dem från potentiella faror. Det 

protektionistiska perspektivet sägas kvarstå i läroplanen, i formuleringar som kritiskt 

förhållningssätt eller förstå risker. Samtidigt vägs det upp av ord som att kunna se 

möjligheter, vilket refererar till den digitala utvecklingens fördelar.          

     Ur ett läroplansteoretiskt perspektiv kan målen i läroplanen förstås utifrån en social 

rekonstruktionistisk kunskapstradition, utifrån hur den beskrivs av Wahlström (2016, 41). 

Utbildningen har en social och politisk roll i förändringen och utvecklingen av samhället. 

Elevernas egna upplevelser av meningsfullt lärande och elevernas egna 

handlingsmöjligheter betonas. Utbildningen kan fungera som verktyg för skapandet av ett 

mer rättvist och jämlikt framtida samhälle. Framträdande i tolkningen blir den samlade 

läroplanskod som Wahlström (2016, 34) refererar till som medborgerlig och demokratisk.  

Lokal biblioteksplan  

I det här avsnittet görs en analys av hur arbetet med medie- och informationskunnighet 

konkretiseras och organiseras i den aktuella skolans lokala biblioteksplan. Syftet är att få 
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en djupare förståelse för hur skolbibliotekets arbete med MIK kan organiseras, utifrån 

skolans tolkning av de mål som finns i läroplan för gymnasieskolan (Gy11).        

     Skolbiblioteksplanen har rubriken Skolbiblioteket - en pedagogisk resurs. Valet av rubrik 

kan betraktas som en markering om att verksamheten fokuserar på att vara just den 

pedagogiska resurs som lyfts fram i den reviderade versionen av läroplanen (Gy11). I den 

inledande beskrivningen står det att syftet med biblioteksplanen är att strukturera 

skolbibliotekets arbete och inspirera undervisande personal till samarbete. Det står att 

planen har utformats med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet, vilket finner 

stöd i Skollagen (2010:800, §5) där det står “Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet”.  

     I planen står det att den tar fasta på hur skolbibliotekariernas spetskompetens inom 

biblioteks- och informationsvetenskap kan bidra till elevernas måluppfyllelse inom läs- och 

språkutveckling, samt medie- och informationskunnighet. Det står att förhoppningen är att 

närma sig kommunens gemensamma vision för de gymnasiala skolbiblioteken, vilken är 

hämtad i den aktuella skolans biblioteksplan och lyder enligt följande: 

 

 Skolbiblioteken [...] är en pedagogisk resurs som bidrar till elevernas måluppfyllelse genom att 

 arbeta kollaborativt med lärarna. Måluppfyllelsen gynnas av att skolbiblioteket är en integrerad del 

 av undervisning som syftar till att utveckla elevernas informationskompetens och läslust.  

 

Analysen visar att det i biblioteksplanen finns två tydliga fokusområden: 

informationskunnighet och läsfrämjande aktiviteter. Det ligger i linje med IFLA:s (2015,40) 

beskrivning av skolbibliotekens huvudsakliga uppdrag. Ambitionen om att arbeta 

kollaborativt med lärarna finner stöd i Skolverkets (2019) rekommendation om att 

skolbibliotekarier ska planera sin verksamhet i samarbete med lärare och rektor.   

     Skolverket (2019) skriver att en biblioteksplan bör innehålla konkreta och mätbara mål, 

gärna med en tidsplan. Den aktuella biblioteksplanen är skriven i tabellform, med 

nedskrivna mål, strategier och aktiviteter. Arbetet delas in i fyra områden: 

biblioteksintroduktion, medie- och informationskunnighet, vetenskapligt arbetssätt, samt 

läslust. De tre förstnämnda områdena har varit av intresse för tolkning och analys i den här 

studien. Aktiviteterna i biblioteksplanen är organiserade utifrån de olika årskurserna. 
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Skolbibliotekets årshjul är ett kompletterande dokument med information om när under 

läsåret olika insatser är aktuella.  

     I årskurs 1 är biblioteksintroduktion en aktivitet som enligt planen görs i klasserna på 

samtliga gymnasieprogram. Målet för aktiviteten är att “eleverna har kännedom om 

skolbibliotekets resurser, funktion och lokaler, samt skolbibliotekets roll i utbildningen”. 

Strategin är att biblioteket, i samråd med mentor, bokar in en tid för att besöka klassen.  

     Målet för medie- och informationskunnighet i årskurs 1 är: “Eleverna kan använda 

bibliotekets resurser och söka sig till facklitteratur, skönlitteratur och andra medier som en 

källa till kunskap, självinsikt och glädje”. Den strategi som beskrivs för att nå målet är 

samarbete mellan skolbibliotek och mentor, eller mellan skolbibliotek och ämne. 

Aktiviteter som beskrivs är lektioner som kan innehålla grunder i informationssökning, 

genomgång av databaser och bibliotekskatalog, sökteknik, källkritik, samt upphovsrätt. Det 

står att arbetslagen har kontaktbibliotekarier, med vilka de kan planera undervisning.  

     I årskurs 2 är målet för medie- och informationskunnighet: “Eleverna kan använda såväl 

digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, 

problemlösning, skapande, kommunikation och lärande”. Begreppen 

informationsbearbetning, problemlösning och kommunikation visar på en progression från 

målet i årskurs 1, när det handlade om att kunna använda bibliotekets resurser. De 

aktiviteter som beskrivs är informationssökning i samband med fördjupningsarbete, 

utifrån modellen guided inquiry. För yrkesförberedande program står det att undervisning 

med fördel kan ske i samarbete med ämnena svenska, samhällskunskap eller historia.  

     I årskurs 3 är målet för MIK: “Eleverna känner tillit till sin förmåga att söka, bearbeta och 

värdera information, både självständigt och tillsammans med andra”. Eleverna ska gå från 

att i årskurs 2 kunna använda olika verktyg i lärandet, till att i årskurs 3 känna tillit till sin 

egen förmåga. Tolkningen visar även här på en progression mellan årskurserna.       

      Målet för vetenskapligt arbetssätt i årskurs 1 är: “Elever på högskoleförberedande 

program introduceras till ett vetenskapligt förhållningssätt när det gäller att söka, sovra, 

analysera och värdera information”. Förklaring till varför introduktionen endast görs på 

högskoleförberedande program uppges inte i biblioteksplanen. En möjlig tolkning är att det 

beror på gymnasiearbetet. Enligt Skolverket (2019) ska gymnasiearbetet på 

yrkesprogrammen visa att eleven är förberedd för arbete inom det yrke som programmet 
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riktar sig mot, medan det på högskoleförberedande program ska visa att eleven är 

förberedd för fortsatta studier på högskola.    

     I årskurs 2 är målet för vetenskapligt förhållningssätt: “elever på högskoleförberedande 

program har börjat utveckla grunder till ett vetenskapligt arbetssätt, samt förmågan att 

söka, sovra, analysera, samt värdera information”. Strategier är samarbete mellan 

skolbibliotek och ämne, med undervisning i MIK. “Introduktion till gymnasiearbete” är en 

aktivitet på högskoleförberedande program. Det handlar om undervisning i sökprocessen, 

att hitta källor, formulera frågeställning, sökteknik och samla nyckelord.  

     I årskurs 3 är målet för vetenskapligt arbetssätt: “Elever på högskoleförberedande 

program har ett vetenskapligt förhållningssätt och en god förmåga att söka, sovra, 

analysera och värdera information”. Beskrivningen visar att det finns en progression i 

målen, från att i årskurs 1 introduceras till vetenskapligt förhållningssätt, till att i årskurs 2 

ha börjat utveckla grunder, till att i årskurs 3 ha ett vetenskapligt arbetssätt.  

4.2 Analys av observationer  

I det här avsnittet beskrivs tolkning och analys av data som samlades in vid observation av 

två undervisningstillfällen, där skolbibliotekarier ansvarade för undervisningen. Syftet med 

observationen var att skapa förståelse för den miljö där undervisningen äger rum och 

förstå hur MIK-undervisningen tar sig uttryck i praktiken.  

     I fokus under observationen var undervisningens syfte, innehåll och metod. 

Undervisningen ägde rum i årskurs 1 på ett högskoleförberedande gymnasieprogram. I 

rummet fanns 26 elever, en skolbibliotekarie, en lärare och en lärarstudent. Det var samma 

elevgrupp vid de två tillfällena, men olika lärare och olika bibliotekarier. Läraren satt vid 

båda tillfällena längst bak i klassrummet. 

Undervisningens syfte 

Den första lektion som observerades hade två syften, vilka presenterades vid lektionsstart. 

Det var både att presentera biblioteket och att ge introduktion till informationssökning och 

databasen Artikelsök. Den första delen av lektionen bestod därmed av den 

biblioteksintroduktion som beskrivs i biblioteksplanen och som knyter an till målet 
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“eleverna kan använda bibliotek och deras resurser” (Gy11). Den andra delen av lektionen 

handlade om informationssökning och knyter an till målet “Eleverna kan använda 

bibliotekets resurser och söka sig till facklitteratur, skönlitteratur och andra medier som en 

källa till kunskap, självinsikt och glädje” (Gy11).  

     Det andra lektionstillfället handlade om källkritik. Även i det fallet presenterades syftet 

vid lektionsstart. Det knyter an till målet “Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att 

granska information och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På 

så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta” (Gy11) samt “De ska 

också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 

teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera 

information” (Gy11).   

Undervisningens innehåll och form 

De observerade lektionerna ingick i ett ämnesövergripande arbete mellan lärare i kurserna 

svenska 1, samhällskunskap 1, samt skolbiblioteket. Arbetet heter “Hot och hat mot utsatta 

grupper” och innehåller flera examinerande uppgifter. Eleverna tilldelas inledningsvis en 

roman som handlar om ett problem, med koppling till hat mot utsatta grupper. Eleverna 

läser, skriver läslogg och deltar i jämförande boksamtal, med skolbibliotekarie och lärare. 

Eleverna gör en muntlig presentation av boken, med hjälp av digitala verktyg. De söker 

artiklar om det samhällsproblem som behandlas i boken, i databaserna Artikelsök och 

Retriever. Artiklarna granskas källkritiskt. Informationen sammanställs och en analys av 

problemet görs i grupp och presenteras muntligt. En utredande uppsats skrivs individuellt, 

med boken och de funna artiklarna som källor. Eleverna får återkoppling av lärare och 

arbetet bedöms mot kunskapskrav i Svenska1 och Samhällskunskap1.       

     Analysen av det ämnesövegripande arbetet visar att Kuhlthaus (2010, 18) modell guided 

inquiry utgör grunden i arbetet. Senare tolkning av intervjudata visar att modellen används 

medvetet av lärare och skolbibliotekarier. Skolbibliotekarier och lärare arbetar 

tillsammans med att guida eleverna genom informationsprocessens olika stadier. Analysen 

visar också att eleven förväntas vara aktiv i alla faser av informationsprocessen. Vissa delar 

av arbetet gör eleverna i grupp. Det innebär att de inte är passiva mottagare av lärarens 
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eller bibliotekaries undervisning om informationshantering. Elevernas undersökande 

arbete bygger på frågor utan givna svar. Arbetets upplägg kan liknas vid den metod som 

Chu, Tse och Chow (2011) kallar collaborative teaching och inquiry project-based learning. 

     Det första observerade lektionstillfället inleddes med att de två skolbibliotekarierna 

beskrev syftet med lektionen. De presenterade sig och gav information om bibliotekets 

placering, öppettider, lånekort, bestånd och service. Bibliotekarierna informerade om 

stödtjänsterna Inläsningstjänst och Legimus. De visade var information om biblioteket och 

var databaser finns i kommunens lärplattform.  

     Därefter handlade undervisningen om informationssökning. Skolbibliotekarien gick 

igenom en checklista för informationssökning. Skillnaden mellan sökmotorer som Google 

och sökneutrala databaser beskrevs. Bibliotekarien visade söktekniker, som boolesk 

sökning, trunkering och frassökning. Eleverna uppmanades använda sin dator och följa 

med vid sökning i databasen Artikelsök. En bibliotekarie modellerade sökningarna och den 

andra gick runt och handledde elever.  Sökning gjordes utifrån ämnesord och 

bibliotekarien reflekterade högt utifrån träffarna. Sökningen modifierades, med filtreringar 

och booleska operatorer. När eleverna hade följt med i bibliotekariens sökningar fick de 

göra egna, utifrån sina egna problemområden.  

    Det andra lektionstillfället handlade om källkritik. Bibliotekarien berättade vad källkritik 

handlar om och några exempel gavs. Bibliotekarien gick igenom källkritiska nyckelfrågor 

och lyfte exempel på tveksamma källor. Därefter modellerades sökning i databasen 

Retriever. Bibliotekarien visade hur man kan granska träffarna och göra en bedömning av 

källans tillförlitlighet. Därefter arbetade eleverna med en källkritisk analys av material de 

själva hittat. Under elevernas egna arbete fungerade skolbibliotekarien och läraren som 

handledare, som gick runt och hjälpte till.  

     Analysen visar att den metod som användes under de observerade lektionerna liknar 

den stödstruktur som Franke och Gärdén (2013, 180) benämner scaffolding. Den bygger på 

att lärare eller skolbibliotekarier visar och ger stöd, men att det finns krav på elevaktivitet. 

Undervisningen tar utgångspunkt i vad eleverna redan klarar på egen hand och vad de 

klarar med stöd. I det här fallet var eleverna vana vid att söka digital information, men nya 

källor, söktekniker och förhållningssätt introducerades.       



 23 

     Under genomgången lyfte skolbibliotekarien begreppet källtillit, som belyser vikten av 

att kunna hitta tillförlitliga källor. Francke och Gärdén (2013, 166) menar att många 

studier har visat att källors tillförlitlighet är svåra att bedöma för barn och unga. Under 

observationen hörde jag en elev säga till en kompis: “var ska man hitta om Expressen är en 

dålig källa? Jag har googlat och de säger själva att de är en bra källa”. Kommentaren utgör 

ett exempel på den svårighet som ligger i att bedöma en källas tillförlitlighet.      

     Enligt analysen av de observerade lektionerna kan undervisningens upplägg sägas 

utgöra exempel på undersökande arbetssätt, som förespråkar en reflekterande hållning 

hos eleverna. Eleverna ges utrymme att fördjupa sitt lärande, genom både produktion av 

källkritisk analys, boksamtal, muntlig presentation och utredande text. Upplägget kan sägas 

utgöra ett exempel på det användarperspektiv som förespråkas av Gärdén (2017, 178). 

Eleverna söker information utifrån sitt eget ämne och sina förkunskaper. De får stöd under 

processen och återkoppling av läraren vid bedömning.  

      Vid tillfället för den observerade lektionen hade eleverna tilldelats uppgiften och 

påbörjat romanläsning. Ämnet var därmed känt för dem, men de var tidigt i processen. Om 

Kuhlthaus (2004, 27) teori om informationsanvändning appliceras på undervisningen, så 

befann sig eleverna i ett tidigt stadie där de ofta är mottagliga för och i behov av hjälp.  

4.3 Analys av intervjuer    

I det här avsnittet behandlas tolkning och analys av data som samlats in under intervju 

med en skolbibliotekarie och en lärare. Syftet med intervjuerna var att skapa djupare 

förståelse för arbetet med MIK. Den första delen av analysen behandlar undervisningens 

syfte. Den andra delen handlar om undervisningens innehåll och metod. Den sista delen 

handlar om hur skolbibliotekarier och lärare kan samarbeta utifrån uppdraget att stärka 

elevernas medie- och informationskunnighet. 

Undervisningens syfte 

I början av intervjun fick skolbibliotekarien frågan om vilka nyckelord eller 

kunskapsområden hen lägger in i begreppet medie- och informationskunnighet. Svaret blev: 

“då är det informationssökning, källkritik, sökkritik, referenshantering och upphovsrätt”. 
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När läraren fick svara på samma fråga, blev svaret: “jag tänker på det som vi faktiskt jobbar 

med just nu, alltså källkritik och att eleverna får nycklar för att söka information. Det är nog 

de två främsta”. Svaren visar att både skolbibliotekarien och läraren, i likhet med både 

UNESCO (2013, 18) och Statens medieråd (2014, 2), betraktar MIK som ett 

samlingsbegrepp, som innefattar flera olika kunskapsområden. Läraren fick frågan om 

vilken av MIK-förmågorna eller kunskapsområdena hen ser allra störst generellt behov av 

att arbeta med, utifrån elevernas behov. Svaret blev källkritik: 

 
Jamen, då är det källkritik! Och att komma bort ifrån att googla och få träffar som baseras på tidigare 

sökmönster. För de googlar. Så kan de sitta bredvid varandra och googla samma sak och så är de 

förvånade över att den andra får en annan första träff. Varför blir det såhär?  

 

Lärarens upplevelse är att eleverna ofta har bristande kunskaper i källkritik när de 

kommer till gymnasiet. Uttalandet finner stöd hos Francke och Gärdén (2013, 151), vars 

forskning visar skillnad i hur ungdomar söker information på fritiden och i skolan. Det är 

ofta mer problematiskt i formella skolsammanhang, när det krävs en medveten och kritisk 

hållning gentemot informationskällor. Läraren lyfte vikten av att prata om källtillit. “Alltså i 

det här stora flödet. Det var bra att skolbibliotekarien tog upp det här med källtillit. För det 

är också viktigt för dem att veta vilka källor i flödet man inte per automatik behöver 

ifrågasätta”.  

     När skolbibliotekarien fick frågan om vilket av kunskapsområdena inom MIK som hen 

ser störst behov av att eleverna får stöd i att utveckla, blev svaret informationssökning:  

 
Jag tror ju att informationssökning är något som behövs. Jag tänker att källkritik jobbar man så 

mycket med, eller jag inbillar mig det. Medan informationssökning ibland blir lite bortglömt. Till 

exempel rena söktekniker. Vi pratar mycket om källor och vad man ska söka. Men kanske inte hur 

man ska söka. 

 

Tolkning och analys visar att det finns samsyn kring informationshantering som en del av 

lärandet. Skolbibliotekarien och läraren i det här fallet lägger tyngdpunkten på olika delar i 

processen. Av båda informanterna beskrivs informationssökning och källkritik som 

centrala förmågor, som MIK-undervisningen syftar till att stärka.  
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Undervisningens innehåll och form 

I den här delen av texten ligger fokus på skolbibliotekariens och lärarens beskrivning av 

undervisningens innehåll och metod. Syftet är att lyfta exempel på hur arbetet kan 

organiseras. I texten görs inte anspråk på att beskriva MIK-undervisningen som helhet.  

     När skolbibliotekarien ombads ge exempel på hur skolbiblioteket samarbetar med 

lärarna i undervisningen kring MIK, så handlade svaret om gymnasiearbetet:  

 
Tydligast är det kanske i samband med gymnasiearbetet. Vi går ut i alla högskoleförberedande 

klasser och undervisar i informationssökning och hur man refererar. Sen är det ju också samarbeten 

med svenskan eller samhällskunskapen, där man har kanske romanläsning och informationssökning 

kopplat till det. Och ja, upphovsrätt är det också. Vi kommer in och undervisar i upphovsrätt i 

svenskan. 

 

Undervisning från skolbiblioteket är därmed en integrerad del av introduktionen till 

gymnasiearbetet i alla högskoleförberedande klasser.  

     Bibliotekarien lyfte även “Tema ung”, som exempel på integrerat arbete. Det är ett 

projekt som görs med svensklärare och som bygger på romanläsning och 

informationssökning utifrån guided inquiry. Enligt tolkningen görs inte projektet med alla 

lärare, utan när önskemål finns. Bibliotekarien beskrev att de samarbeten som verkar 

stärka elevernas lärande mest är de ämnesövergripande: ”När allt hänger ihop. Man får in 

källkritik och informationssökning. Det blir inte ett isolerat tillfälle när bibliotekarien 

kommer och pratar, utan man får in det ett sammanhang”.   

     Läraren beskrev också att det upplevs mer gynnsamt när bibliotekarien kommer in i 

klassrummet i en kontext. Vederbörande upplever att undervisningen blir relevant för 

eleverna, om det finns en koppling till ämnets syfte. Resonemanget finner stöd hos Francke 

och Gärdén (2013, 177), som menar att MIK-undervisning och ämnesundervisning bör 

integreras och ta avstamp i kunskapskrav. När läraren ombads ge exempel på hur hen 

samarbetar med skolbiblioteket lyftes guided inquiry som metod: 

  
Jamen vi samarbetar mycket kring guided inquiry, den modellen. Och vi har gjort det i olika 

utsträckning. Vissa år har jag och en bibliotekarie som nu jobbar på en annan skola kunnat jobba 

ihop under en sexveckorsperiod och där hon åtminstone ett av mina pass per vecka, är i 
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klassrummet. Deltar i jämförande boksamtal. Hjälper till med informationssök, källkritik och så 

vidare. 

 
När läraren fick frågan om i vilken del av informationsprocessen det är särskilt gynnsamt 

att skolbibliotekarien deltar, blev svaret att bibliotekarien behövs vid flera tillfällen: 

 
Säg att vi startar och ska köra guided inquiry runt äldre litteratur. Då har jag ett slags 

inspirationspass, så här brett och stort och spretigt kan det här vara. Och sedan behöver en 

bibliotekarie komma och ge eleverna verktyg, hur söker vi då i det här? Och att de får träna på att 

göra en vid sökning först.  

 

Läraren beskrev att arbetet sedan fortsätter med läsning av äldre litteratur, föreläsningar 

och filmklipp. När eleverna har fått så pass mycket kunskap att de kan avgöra vad som 

verkar intressant att undersöka vidare, så kommer bibliotekarien tillbaka:  

 
Då kommer eleverna med början till en avgränsning till ett mittenpass med en bibliotekarie. Då får 

man ta upp det som är utmaningen i sökning: Att begränsa och hitta relevanta sökord så att man får 

de träffar man vill ha. Det brukar vara ett jättebra pass. Då brukar det vara kort info först och sen 

jobbar vi tillsammans i klassrummet. Kanske två lektioner, så att alla har möjlighet att komma så 

långt att de hittar någonting som de vill fokusera på och jobba vidare med.  

 

Analysen av lärarens beskrivning visar att undervisningen tar tydligt avstamp i Kuhlthaus 

(2010) modell guided inquiry. Det finns en fråga eller ett problem som ska utredas av 

eleven. Lärare och skolbibliotekarie handleder under processens olika delar. Användandet 

av modellen är ett medvetet drag från lärarens sida. Läraren menade att det är viktigt att 

eleverna får handledning och att det är gynnsamt att samma bibliotekarie kommer tillbaka 

även i slutet av processen, för att bibliotekaroerna ska få hela cykeln och få se 

slutprodukten.  

     Att läraren finns på plats genom hela processen kan betraktas som en självklarhet. 

Läraren är ansvarig för undervisningens olika faser, från tolkning av styrdokument, till 

planering, undervisning, uppföljning och slutligen betygsättning. Men ett rimligt antagande 

är att bibliotekarien behöver komma in mer än en gång, om närvaron ska gynna elevernas 

lärande. Skolbibliotekarien har inte samma självklara tillgång till elevgrupperna och blir 
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därmed beroende av att läraren ger tillträde. Skolbibliotekarien beskrev att man som 

bibliotekarie vill komma in tidigt i processen: 

 
Jag tror det är bra att vi kommer in så tidigt som möjligt. Att vi får vara med i planeringen. Och just 

det här att när de söker, att få dem att förstå att själva informationssökningen också är en del av 

kunskapsinhämtandet, att formulera sina frågor. Att verkligen förstå sitt ämne. Det är kanske ofta där 

som jag tänker att det blir fel. 

 

Skolbibliotekarien har upplevelsen att det stöd som eleverna får vid avgränsningen av 

ämnet ofta är otillräckligt. De förväntas formulera frågeställningar kring ämnen som de 

inte hunnit lära sig något om ännu. Resonemanget kan förstås utifrån Limbergs (2014, 30) 

forskning, som visar att undersökande arbete ofta organiseras så att elever börjar leta 

information direkt de valt ämne.  

     En av de nyckelfaktorer som Limberg (2014, 32) har ringat in, som kan bidra till 

meningsfullt lärande vid undersökande arbetssätt, är att eleverna får återkoppling på sina 

arbeten. Både under processen och på det färdiga resultatet. Läraren lyfte ett exempel på 

MIK-undervisning, där biblioteket ansvarade för föreläsning och workshop kring 

upphovsrätt: 

 
Bibblan kom när vi höll på med språkliga variationer. Då skulle varje elev göra ett bildspel där de 

skulle presentera fyra aspekter av språkliga variationer. Och till varje bild förklara hur man har tänkt 

när man valt bilden, men också skriva vad är det för upphovsrätt på den här bilden och hur får jag 

använda den? … Och sedan faktiskt bestämma att nu kör vi lagliga bilder. 

 
Den undervisning som beskrevs är ett exempel på samarbete, där skolbibliotekets 

undervisning integreras i ämnesundervisningen. Bibliotekarien föreläste om upphovsrätt 

och handledde när eleverna gjorde bildspel. Eleverna fick sedan återkoppling av sin lärare 

och arbetet bedömdes utifrån Läroplanens kunskapskrav i kursen Svenska1.  

Samarbetet mellan skolbibliotek och lärare 

Det här avsnittet handlar om hur skolbibliotekarier och lärare kan samarbeta, i syfte att 

utveckla elevernas medie- och informationskunnighet. I analysen lyfts både faktorer som 

kan beskrivas som gynnsamma, samt faktorer som kan försvåra samarbete. 
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     I samband med revideringen av Läroplan för gymnasieskolan (Gy11) förtydligades det att 

skolbiblioteket ska vara ”en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga 

och digitala kompetens”. Under intervjun uppgav både lärare och bibliotekarie att 

samarbetet har ökat de senaste två åren. Båda informanterna drog slutsatsen att en möjlig 

förklaring är skolplanens revidering. Skolbibliotekarien sa: “Jag vet inte om det beror på 

oss eller på ledarskapet. Men det har skett en förändring. Och revideringen är ganska 

central, tror jag”.  

     Tolkning av data som samlats in visar att det är styrdokumentens mål för medie- och 

informationskunnighet som utgör grunden för undervisningen. Det betraktas i analysen 

som en utgångspunkt som främjar samarbete. Olika syn på vad undervisningen syftar till 

skulle sannolikt försvåra samarbetet och leda till minskad måluppfyllelse.  

     Vid revidering av läroplanen (Gy11) förtydligades det att rektor har ett särskilt ansvar 

för att “skolbibliotekets verksamhet används som en del i undervisningen och för att stärka 

elevernas språkliga och digitala kompetens”. I intervjun uppgav både lärare och 

skolbibliotekarie att rektor visade stort intresse i samband med revideringen. Läraren 

berättade att rektor även var engagerad i skolbiblioteksplanen, som skapades då:  

 
Min rektor var väldigt engagerad i den här skolbiblioteksplanen, så att den skulle blir konkret. Det 

skulle vara mätbara mål, så att skolbiblioteket blir något annat än ett ställe där man pluggar och 

lånar en bok. Så hon pratade med oss som arbetslag och påminde om den kompetens som finns. 

 
Att skolledningen tog revideringen av styrdokumenten på allvar och att mandat ges till 

skolbibliotekets verksamhet betraktas i analysen som en främjande faktor i samarbetet 

kring MIK.  

    Franke och Gärdén (2013, 183) menar att elevernas utvecklande av MIK-kompetenser är 

beroende av hur bibliotekarier, lärare och skolledare uppfattar skolbiblioteket. Analys av 

data som samlats in visar att det hos informanterna finns en samsyn, som bygger på att 

skolbiblioteket betraktas som en pedagogisk resurs. Det kan beskrivas som ytterligare en 

faktor som främjar samarbete kring MIK.  

     Kungliga biblioteket (2013, 4) skriver att biblioteket måste ses som ett verktyg i skolans 

pedagogiska arbete och inte vara en verksamhet som existerar vid sidan av. Skolbiblioteket 
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på den aktuella skolan är bemannat med flera bibliotekarier, vilket är en grundläggande 

förutsättning för samarbete kring MIK ska vara möjligt.  

     Skolbibliotekarien beskrev att många lärare verkar förstå vad skolbibliotekarien kan 

bidra med, men att det också finns många lärare som inte vet vad skolbiblioteket gör. Att 

inte alla lärare på skolan känner till vad biblioteket kan bidra med, betraktas i analysen 

som en faktor som försvårar samarbetet kring MIK.  

     Skolbibliotekarien beskrev en upplevelse av att skolbibliotekets funktion fortfarande, i 

vissa fall, begränsas till att handla om läsning och böcker. Resonemanget utvecklades enligt 

följande: 

 
Vi har ingen självutlåning. Så egentligen hjälper vi ju till att reproducera den bilden av oss själva 

också. Som att vi gör det manuella arbetet och vi finns alltid på plats. Om vi hade mer självservice, typ 

meröppet, då skulle vi kunna motivera att vara ute mer i klasser.     

 

Det bibliotekarien säger tolkas i analysen som att det finns en konflikt mellan att befinna 

sig i biblioteket och att vistas i undervisningen och bidra till lärande. Francke och Gärdén 

(2017, 31) menar att en traditionell syn på skolbibliotekens verksamhet fortfarande lever 

kvar, vilket innebär ensidigt fokus på böcker och läsning. Ett antagande är att en 

traditionell syn på skolbibliotekets funktion försvårar samarbete mellan skolbibliotekarier 

och lärare.      

     Tolkning av intervjuerna visade att både läraren och skolbibliotekarien anser att det är 

skolbibliotekarierna som har störst kompetens när det gäller MIK.  Trots det beskrev 

skolbibliotekarien att man som bibliotekarie inte får komma in i klassrummet så ofta som 

man önskar. Ibland bjuds in i klassrummet för att “lösa ett problem”, när läraren vill bocka 

av något i ämnesplanen. Bibliotekariens upplevelse kan förstås utifrån Gärdéns (2017, 36) 

beskrivning om hur bibliotekarier i 30 års tid kämpat för att deras arbete ska integreras 

mer i ämnesundervisningen.  

     På den aktuella skolan har det anordnats särskilda aktiviteter, i form av biblioteksmingel 

med olika ämneslag, som syftar till att sprida kunskap om vad skolbiblioteket kan bidra 

med. Det skapas därigenom ett forum för utbyte av idéer mellan yrkeskategorierna. 

Skolverket (2019) menar att kommunikativa insatser vanligen behöver göras, för att sprida 
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kunskap om vad biblioteket har att erbjuda. Den intervjuade läraren berättade att hon, 

tillsammans med skolbiblioteket, har anordnat mingel för svensklärare.   

 
Vi har cider och chips och biblioteket är stängt för övriga. Så har vi olika stationer där vi presenterar 

ny litteratur [...] Så har vi haft en station då vi ordentligt pratar om guided inquiry, hur mycket vi 

tycker att den modellen underlättar en sökprocess. För eleverna. 

 

Skolbibliotekarien berättade att det kanske är minglet som bidragit till att fler lärare 

började använda skolbibliotekets tjänster. Det läraren och skolbibliotekarien beskriver kan 

tolkas som att kommunikativa insatser har bidragit till samsyn kring hur biblioteket kan 

fungera som en pedagogisk resurs, vilket kan betraktas som främjande för samarbetet.   

     Latham, Gross och Witte (2013) menar att lärarnas kunskap och uppfattning om 

skolbibliotek är en av skolbibliotekariernas största utmaningar. Under intervjuerna 

ställdes frågan om hur biblioteket gör för att nå ut till lärare, för att informera om 

skolbiblioteket. Läraren svarade att bibliotekarierna deltar någon gång per år på 

svenskmötena och informerar. När skolbibliotekarien fick frågan om hur skolbiblioteket 

gör för att informera om sin verksamhet beskrev hon att de tillhör ett visst arbetslag, men 

att det inte är bestämt hur ofta de ska delta på möten. Ett nytt system med 

kontaktbibliotekarier har skapats:  

 
Nu har vi delat upp så vi ska vara kontaktbibliotekarier för olika program. Men det är väldigt nytt, så 

det har inte riktigt kommit igång. Det är mer som att om man vill boka in oss, så är det 

kontaktbibliotekarien man vänder sig till. 

 
Det skolbibliotekarien säger kan tolkas som att det inte finns ett givet forum där 

skolbiblioteket sprider sin information till lärare, vilket kan betraktas som en faktor som 

försvårar samarbetet. Systemet med kontaktbibliotekarier beskrivs som ett nytt försök att 

skapa en struktur i samarbetet.  

     Analys av observationer och intervjuer visar att den lärare som intervjuades har ett 

etablerat samarbete med skolbiblioteket. Läraren fick frågan om huruvida samarbetet är 

avhängigt den egna relationen till bibliotekarierna, eller om det är norm bland 

svensklärarna. Informanten gav följande svar:  
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Nej, jag tror inte att det är bara min relation till skolbibliotekarierna, eftersom jag har samarbetat 

med ganska många. De flesta av dem nu. Det beror nog på att jag ser vinsten med det. Sen tycker jag 

det är kul att det här lärarjobbet inte alltid är ett ensamarbete. Utan när vi kan vara flera 

professioner, så höjer det kvalitén.   

Läraren anser inte att samarbetet är avhängigt relationen till bibliotekarierna. Svaret kan 

dock förstås som att samarbetet bygger på lärarens syn på skolbibliotekarierna som 

värdefulla samarbetspartners och vice versa. 

      Bibliotekarien menade att samarbetet med lärare har varit ganska personbundet och att 

det finns en önskan om att luckra upp det. Skolinspektionen (2018, 12) skriver att det i h ög 

utsträckning är enskilda lärares intresse som avgör huruvida skolbiblioteket används i 

undervisning. Lärare upplever ofta att de inte har tid för att planera något samarbete och 

de avstår därför från samverkan. På frågan om vilka faktorer som försvårar samarbete 

svarade läraren att tid är en faktor som påverkar:  

Initialt är det ju tid, som ställer till det. Ska man jobba nära någon och med kontinuitet, så måste man 

ju låta det ta tid. [...] Så initialt tror jag det är många som känner “det går fortare om jag gör det själv”. 

Man behöver inte ha träffar och gå igenom vad som är målen för momentet och hur kan vi väva ihop 

det. Men det är ju en svårighet initialt. Nästa gång man samarbetar så tar det ju inte den tiden. 

Skolbibliotekarien beskrev att det visserligen finns kontinuitet i samarbetet med lärare, 

men att man som bibliotekarie inte kommer ut till klasserna så ofta och att det är svårt att 

förbättra sin undervisning.  

     Bibliotekarien beskrev att lärare generellt tycks uppfatta biblioteket som en tillgång som 

välkomnas i undervisningen. Men att det är en svår uppgift att komma in i klasser och prata 

om exempelvis källkritik, utan att veta vad läraren gått igenom tidigare: “Det är svårt att 

veta om jag återupprepar, eller krånglar till något som faktiskt redan är sagt”. Behovet av 

att lägga undervisningen på rätt nivå och knyta an till det eleven redan vet, men samtidigt 

erbjuda utmaning, kan förstås utifrån Vygotskijs (1978, 85) teori om proximala 

utvecklingszon. Eleven ska så ofta som möjligt ges möjlighet att arbeta i sin proximala 

utvecklingszon, vilket kräver kunskap om vad elevgruppen kan. Bristen på tid i 

klassrummet gör det svårt för bibliotekarien att anpassa undervisningen till elevernas 

förförståelse, vilket kan beskrivas som en faktor som påverkar MIK-samarbetet. 
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 5. SLUTSATSER 

Uppsatsens fokus har varit medie- och informationskunnighet (MIK) i gymnasieskolan. 

Studiens syfte var att ge exempel på hur lärare och skolbibliotekarier kan samarbeta i 

undervisningen, för att stärka elevernas utvecklande av MIK, utifrån de mål som beskrivs i 

läroplanen för gymnasieskolan (Gy11). Förhoppningen var att studiens frågeställningar 

skulle generera konkreta exempel på MIK-undervisning och hur samarbete mellan 

skolbibliotekarier och lärare kan utformas. Minskad osäkerhet kring hur arbetet med MIK 

kan genomföras skulle kunna bidra till att stärka skolbibliotekets pedagogiska funktion.  

Hur kan de förmågor och kunskaper som eleverna ska utveckla inom MIK, enligt 

Läroplan för gymnasieskolan (Gy11), förstås ur ett läroplansteoretiskt perspektiv? 

 

 Studiens första frågeställning handlade om hur de förmågor och kunskaper som eleverna 

ska utveckla inom MIK, enligt Läroplan för gymnasieskolan (Gy11), kan förstås ur ett 

läroplansteoretiskt perspektiv. De delar av Gy11 som beskriver målen för MIK 

analyserades och tolkades tematiskt, i syfte att besvara frågan. Utifrån analysen delades 

förmågorna in i tre övergripande teman, i ett försök att beskriva vad begreppen 

tillsammans representerar.  

     Det första temat som växte fram i tolkningen av läroplanen (Gy11) beskriver eleven som 

samhällsmedborgare. Utbildningen ska göra eleven redo för arbete eller fortsatta studier, 

efter avslutad skolgång. Analysen visar att temat, ur ett läroplansteoretiskt perspektiv, 

speglar den kunskapstradition som Wahlström (2016, 49) benämner social effektivitet. 

Perspektivet framhåller kunskaper och förmågor som anses nödvändiga för en medborgare 

som medverkar till samhällets sociala och ekonomiska utveckling.  

     Det andra temat som växte fram i tolkningen av Gy11 beskriver eleven som 

informationsanvändare. Eleven ska bearbeta information, lära och utforska. Hon ska lösa 

problem, skapa och kommunicera. Hon ska utveckla tillit till sin förmåga och kunna arbeta 

självständigt, eller tillsammans med andra. Analysen visar att temat knyter temat an till ett 

läroplansteoretiskt perspektiv och en humanistisk kunskapstradition, utifrån hur den 

beskrivs av Wahlström (2016, 40). Här står den enskilda eleven i centrum. Utbildningens 

mål är att bidra till elevens utveckling som människa, för att hon ska nå sin fulla potential.  
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     Det sista temat som växte fram i tolkningen av Gy11 beskriver eleven som digital 

användare. Alla elever ska ges samma möjlighet att utveckla förmågan att använda digital 

teknik, med ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. I analysen dras slutsatsen att 

temat speglar ett läroplansteoretiskt perspektiv och en social rekonstruktionistisk 

kunskapstradition, utifrån hur den beskrivs av Wahlström (2016, 41). Traditionen lägger 

vikt vid elevens upplevelse av meningsfullt lärande, men utbildning har även en social roll 

och ska fungera som verktyg i framväxten av ett rättvist och jämlikt framtida samhälle. 

     Sammanfattningsvis visade tolkningen av Läroplanens (Gy11) mål för MIK att den, ur ett 

läroplansteoretiskt perspektiv, speglar ett sociokulturellt perspektiv på lärande, en 

demokratisk läroplanskod och flera olika kunskapstraditioner. Varje elev ska utveckla en 

lång rad förmågor och kunskaper med koppling till MIK. Att nå hög måluppfyllelse när det 

gäller medie- och informationskunnighet är således ett digert uppdrag för skolans aktörer.    

Hur kan arbetet med MIK konkretiseras och organiseras i en gymnasieskolas lokala 

biblioteksplanen?  

 

 Studiens andra frågeställning handlade om hur arbetet med MIK kan konkretiseras i en 

lokal biblioteksplan. Tolkning och analys av en gymnasieskolas biblioteksplan visade att 

dokumentet tar avstamp i målen läroplanen (gy11). Det finns en tydlig vision om att 

skolbiblioteket ska vara en pedagogisk resurs som bidrar till elevernas måluppfyllelse, 

genom kollaborativt arbete med lärarna. Planen är utformad som en tabell och innehåller 

konkreta mål, strategier och förslag på aktiviteter. Arbetet organiseras årskursvis och det 

finns en progression mellan årskurserna. 

     Analysen visar att det i biblioteksplanen finns en tydligare rutin för skolbibliotekets 

arbete med elevgrupper på studieförberedande program, än på de yrkesförberedande. 

Samtliga klasser får, i samband med gymnasiearbetet, undervisning i informationssökning 

och källkritik. När det gäller yrkesförberedande program uppmuntras samarbete med 

lärare, men det finns ingen systematik som säkerställer att alla grupper får ta del av 

skolbibliotekets undervisning. Elever på yrkesförberedande program gör visserligen en 

annat typ av gymnasiearbete, men läroplanens mål för MIK är samma för alla elever. En 

tydligare struktur för ämnesintegrerad undervisning på yrkesförberedande program skulle 
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rimligtvis ha positiv effekt på likvärdigheten och minska risken för digitala klyftor kopplat 

till utbildning.  

     En faktor som i analysen betraktas som central är att skolbiblioteket inte har automatisk 

tillgång till elevgrupper. Bibliotekarierna är beroende av att få tillträde, exempelvis via 

lärare. Informanterna gav i intervjun uttryck för att det inte alltid är enkelt. Gärdén (2017, 

36) menar att skolbiblioteken har kämpat för att bli en integrerad del av undervisningen i 

30 år. Skolbibliotekarier, lärare och elever skulle sannolikt gynnas om skolbiblioteket 

fungerade som ett nav i skolans arbete med MIK. Hur en sådan vision skulle kunna 

förverkligas i praktiken är ett intressant uppslag till framtida studier.    

     En utveckling där skolbiblioteket får en mer central roll i arbetet med MIK förutsätter 

troligen att skolledningen arbetar aktivt för att ge skolbibliotekarierna tillträde. Troligen 

skulle det minska risken för att samarbetet blir beroende av särskilt intresserade 

bibliotekarier eller lärare. Hur skolledare kan arbeta aktivt för att tydliggöra 

skolbibliotekets pedagogiska roll i skolans systematiska kvalitetsarbete är ett annat 

intressant uppslag för vidare studier. I slutändan är det rektors ansvar att “skolbibliotekets 

verksamhet används som en del i undervisningen” (Gy11).  

     Sammanfattningsvis visar analysen att den aktuella biblioteksplanen i hög grad lever 

upp till Skolverkets (2019) beskrivning av hur dokumentet bör utformas. Den är förankrad 

i läroplanen och den konkretiserar skolbibliotekets arbete med MIK, i form av explicit 

uttryckta mål, aktiviteter och strategier.  

Hur kan skolbibliotekarier och lärare samarbeta för att stärka elevernas medie- och 

informationskunnighet och vad präglar undervisningens syfte, innehåll och form?  

 

Studiens tredje frågeställning handlade om hur skolbibliotekarier och lärare kan samarbeta 

för att stärka elevernas MIK. Fokus låg på att undersöka vad som präglar undervisningens 

syfte, innehåll och form.  

     Analys av observationer visade att undervisningen tar avstamp i läroplanens mål för 

MIK. Informationssökning och källkritik bedöms av informanterna som särskilt centrala 

förmågor som eleverna behöver utveckla. En undervisningsmetod som präglade 

undervisningen under observationerna är den stödstruktur som Franke och Gärdén (2013, 
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180) benämner scaffolding. Det innebär att bibliotekarien eller läraren först visar och 

sedan utför en uppgift tillsammans med eleverna. Därefter utför eleverna liknande 

uppgifter på egen hand.  

     Under observationer och intervjuer gavs flera exempel på ämnesintegrerad och 

användarorienterad MIK-undervisning, exempelvis arbetet Hot och hat mot utsatta 

grupper. Arbetet är processinriktat och skolbibliotekarien deltar vid flera tillfällen under 

momentet. Analysen visar att undervisningen präglas av att informanterna betraktar 

informationsanvändning som en process och ett verktyg för lärande. Kuhlthaus (2010, 18) 

modell guided inquiry används återkommande i undervisningen. 

     Sammanfattningsvis visar analys av samlad empiri att den aktuella skolan har ett 

skolbibliotek som har kommit långt i arbetet med MIK. Det finns etablerat samarbete 

mellan skolbibliotekarier och lärare. Det finns faktorer som främjar samarbete. Till 

exempel råder relativ samsyn kring MIK-undervisningens syfte och innehåll. Det finns 

samsyn kring skolbiblioteket som pedagogisk resurs, hos skolledning, bibliotekarier och 

lärare.  

     Analysen visar att det finns faktorer som försvårar samarbete kring MIK. Brist på 

gemensam tid för planering lyftes av informanterna. De beskrev att det finns lärare som 

saknar kunskap om skolbibliotekets kompetens och funktion, vilket försvårar samarbetet. 

På den aktuella skolan görs kommunikativa insatser, i form av exempelvis mingel, i syfte att 

sprida kunskap om skolbibliotekets funktion.  Fler kommunikativa insatser torde kunde 

främja dialog, kunskapsutbyte och samarbete mellan professionerna.  

     Syftet med den här studien var att ge exempel på hur skolbibliotekarier och lärare kan 

samarbeta i undervisningen, för att stärka elevernas MIK. I studien har läroplanens (GY11) 

mål för MIK tolkats ur ett läroplansteoretiskt perspektiv. Studien har visat hur arbetet med 

MIK kan organiseras i en lokal biblioteksplan. Studien har genererat exempel på hur 

ämnesintegrerad, användarorienterad MIK-undervisning kan se ut. Studien har visat på 

faktorer som främjar samarbete kring MIK, samt faktorer som verkar försvårande.   

     Gärdén (2017, 14) har funnit att samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare har 

positiv effekt på elevernas utveckling av MIK. Carlsson (2018,17) menar att MIK är ett 

viktigt verktyg för att upprätthålla och utveckla demokratin. Hög måluppfyllelse när det 

gäller MIK är ett viktigt uppdrag, för skolan i synnerhet och för samhället i allmänhet.    
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Intervjuguide skolbibliotekarie 

 

1. Hur länge har du arbetat som skolbibliotekarie? 

2. Hur många är ni som arbetar på skolbiblioteket? 

3. Hur många elever finns ungefär på skolan? Möter du alla? 

4. Medie- och informationskunnighet är ett brett begrepp. Vilka nyckelord eller 

kunskapsområden kopplar du spontant till begreppet? 

5. Kan du ge exempel på hur du/skolbibliotekarierna samarbetar med lärarna när det 

gäller medie- och informationskunnighet i undervisningen?  

6. Vilken av förmågorna eller kunskapsområdena inom MIK ser du allra störst behov 

av att utveckla hos eleverna, om du skulle generalisera?  

7. Lärande och informationssökning betraktas ofta som en process (jfr. Kuhlthau). Om 

detta stämmer överens med hur du uppfattar informationssökning. I vilka delar av 

informationssökningsprocessen är det särskilt gynnsamt att skolbibliotekarien 

deltar? 

8. Finns det kontinuitet i samarbetet med lärare? Är det återkommande? 

9. Vilka specifika kompetenser ser du att du som skolbibliotekarie bidrar med i 

samarbetet? 

10. Vilka styrkor ser du med samarbetet lärare-skolbibliotekarie? 

11. Finns det faktorer som försvårar samarbetet och i så fall vilka? 

12. Enligt skollagen har rektor ett särskilt ansvar för att “skolbibliotekets verksamhet 

används som en del i undervisningen och för att stärka elevernas språkliga och 

digitala kompetens”. Uppmuntrar rektor samarbete mellan lärare och 

skolbibliotekarier och i så fall hur? 

13. Informerar skolbiblioteket lärare eller arbetslag om hur ni kan bidra i arbetet med 

medie- och informationskunnighet och i så fall hur? Bygger samarbeten på 

individuella relationer mellan bibliotekarier och lärare?  
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Intervjuguide lärare 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Inom vilka program undervisar du? 

3. Vilka ämnen undervisar du i? 

4. Hur många elever undervisar du i svenska? 

5. Medie- och informationskunnighet är ett brett begrepp. Vilka nyckelord eller 

kunskapsområden kopplar du spontant till begreppet? 

6. Kan du ge exempel på hur du jobbar med medie- och informationskunnighet i 

undervisningen, inom ramen för svenskämnet?  

7. Vilken av MIK-förmågorna eller kunskapsområdena ser du allra störst behov av att 

arbeta med, om du skulle generalisera utifrån elevernas behov? 

8. Kan du beskriva hur du samarbetar med skolbiblioteket i din undervisning? 

9. Lärande och informationssökning betraktas ofta som en process (Jfr. Kuhlthau). 

Om detta stämmer överens med hur du uppfattar informationssökning: I vilka delar 

av informationssökningsprocessen upplever du att det är gynnsamt att 

bibliotekarien deltar? 

10. Finns det kontinuitet i samarbetet med skolbiblioteket? Är det återkommande? 

11. Vilken eller vilka specifika kompetenser ser du att skolbibliotekarierna bidrar med i 

samarbetet? 

12. Vilka styrkor ser du i samarbetet med skolbiblioteket? 

13. Finns det faktorer som försvårar samarbetet och i så fall vilka? 

14. Har din skolledare uppmuntrat lärarna att samarbeta med skolbiblioteket och i så 

fall hur? 

15. Brukar skolbiblioteket informera lärare eller initiera samarbeten när det gäller 

medie- och informationskunnighet och i så fall hur? Bygger samarbeten på 

individuella relationer mellan bibliotekarier och lärare?  
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