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primary and secondary school levels, specifically the role played by 
school libraries, librarians and strategy documents in securing 
educational progression. Progression is examined in the user education 
provided by the five schools, part of the same municipal school 
management area which share the same strategy plan. The area, Norra 
Fäladen, was awarded School Library of the Year in 2011 for its work, 
making it particularly interesting for this essay's purpose. The study 
combines interviews with the area's three school librarians, who divide 
their time between the five schools, with an analysis of the strategy 
documents that regulate user education within Norra Fäladen. The 
analytical framework is based on: AASL's model of progression in user 
education (Standards for the 21st-century learner); Ekström's model for 
successful and active strategy documents; Kuhlthau's theory of the 
librarian's role in the information search process; and Limberg's 
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The study shows how a number of concurrent factors and prerequisites 
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clearly formulated joint goals which are adapted to local conditions and 
illustrate progression in a concrete plan of action, thus ensuring that 
activities are realised; a shared view of the importance of information 
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support from school leaders, who recognise the role of the school library 
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1 Inledning och bakgrund

Skolbiblioteket förmedlar kunskap och tankar som är grundläggande i ett informations- och 
kunskapssamhälle. Skolbiblioteket ger eleverna de färdigheter som behövs för ett livslångt 
lärande. Det ger dem möjlighet att utveckla sin inlevelseförmåga för att de ska kunna ta sitt 
ansvar som medborgare. (”Unescos skolbiblioteksmanifest 1999” 2006, s. 13)

Skolvärlden är inte rättvis. Undervisningen på landets skolor kan aldrig bli fullständigt 
likvärdig, men läroplaner, skollag och andra styrdokument tas fram för att säkra att 
landets elever får så likvärdig undervisning som möjligt. I egenskap av bibliotekarie på 
folkbibliotek och skolbibliotekarie på en F-6-skola har jag slagits av hur stora skillnader 
det råder mellan hur elever från olika skolor hanterar informationssökningsprocessen. I 
pilotstudien till den här uppsatsen framkom att användarundervisningen på de 
undersökta skolorna helt föll mellan stolarna. Många av de kommunala skolorna i min 
hemkommun har integrerade folk- och skolbibliotek där skolbibliotekarien endast 
bedriver läsfrämjande verksamhet, medan IKT-pedagogerna ansvarar för användar-
undervisningen. Med ett mer instrumentellt perspektiv tenderar IKT-pedagogernas 
undervisning, i den mån de alls bedriver någon, fokusera på presentationsprogram och 
datorhantering, medan sökstrategier, källkritik, källhantering och upphovsrätt helt glöms 
bort. Slumpen, eller snarare individuella skolledare, lärare och tillgång till eller brist på 
utbildade bibliotekarier ute på skolorna, avgör vilka elever som lämnar grundskolan 
med tillräckliga färdigheter för fortsatt lärande. Ofta saknas en medveten strategi eller 
plan för hur, eller ens om, elever ska ges undervisning i informationssökning och 
källkritik. Det ligger något djupt orättvist i att elevers framtida informationskompetens 
avgörs av vilken skola de har haft turen eller oturen att gå på.

För att kunna möta framtidens krav måste elever idag klara så mycket mer än att läsa, 
skriva och räkna. I en ständigt föränderlig värld och arbetsmarknad krävs att elever blir 
informationskompetenta för att kunna hantera den stora mängd information de möts av. 
Det råder det ingen tvekan om. EU-kommissionen talar om informationskompetens som 
en av de åtta nyckelkompetenserna för ett livslångt lärande (Nyckelkompetenser för ett 
livslångt lärande 2007). Den nya läroplanen för grundskolan (LGR11), skollagen, 
bibliotekslagen, skolbiblioteksmanifestet – alla är de ense om att skolan måste lära 
elever att hantera det stora informationsutbudet och tillägna sig den i Rasks terminologi 
”fjärde basfärdigheten”, en färdighet som handlar om att ”kunna söka och samla, sålla 
och sovra, sortera och strukturera, systematisera och sammanställa information” (Rask 
1999, s. 15). Här har skolbiblioteket en viktig roll att fylla eftersom skolbibliotek är så 
mycket mer än bara läsfrämjande verksamhet.

Skolbibliotekets betydelse och funktion har i läroplaner och andra styrdokument genom 
åren beskrivits som allt från skolans hjärtpunkt som ska inspirera till nya arbetssätt, som 
en social och pedagogisk funktion och en viktig resurs som bör hålla öppet hela 
skoldagen, till att, som i citatet ovan, rusta elever för dagens och framtidens krav på 
livslångt lärande. Även i de fall där skolbiblioteket inte nämns annat än som en del av 
rektors ansvar, genomsyras grundskolans styrdokument av vad som är skolbibliotekets 
främsta funktion, nämligen att vara en pedagogisk resurs för att främja läsning och 
informationskompetens.
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Sedan den nya skollagen trädde i kraft 1 juli 2011 har alla Sveriges elever rätt till 
tillgång till skolbibliotek (Skollag: SFS 2010:800, 2 kap. 36 §). Lagstiftarna har alltså 
ansett det av så stor betydelse att rätten till skolbibliotek numera fått en egen skrivelse i 
skollagen. Mot bakgrund av detta bjuder Skolverkets senaste skolbiblioteksrapport på 
dyster läsning. Endast hälften av landets elever har tillgång till bemannat skolbibliotek i 
någon form – och av dessa har endast en tredjedel en handlingsplan för skolbiblioteks-
verksamheten. Skolbiblioteken som finns är ofta så lågt bemannade att de har svårt att 
fylla den pedagogiska funktion som är en så viktig del av verksamheten. Av de skolor 
som har bibliotek säger sig endast 40 % hinna med undervisning i informationssökning 
och endast 26 % bedriver undervisning i källkritik. Orsakerna sägs dels vara små 
personella resurser och dels att man helt enkelt inte är inbjuden som aktör i det 
pedagogiska utvecklingsarbetet. I Skolverkets rapport hänvisar många skolor istället till 
att användarundervisning, dvs. undervisning i informationssökning, källkritik osv., ges 
av ämneslärare på skolan (Skolbibliotek 2012 2012). Dock visar forskning att lärares 
utbildning här brister. Lärarutbildningen ger lärarstudenterna liten eller ingen 
handledning i hur informationssökning lärs ut till elever (Hedman, Lundh & Sundin 
2009; Limberg & Folkesson 2006; Lundh 2005). Därtill visar studier att lärare ofta har 
en otydlig bild av informationssökning, både av själva processen och verktygen. Många 
tror dessutom att elever tillägnar sig informationssökningsfärdigheter av sig själva, utan 
att de ges adekvat undervisning i ämnet (Limberg, Hultgren & Jarneving 2002).

Användarundervisning, däribland informationssökning och källkritik, är inget eget 
skolämne, men nämns som kunskapsmål som ska uppnås i flera skolämnen i LGR11 
(svenska, SO, NO). Tidigare forskning visar att allra bäst blir användarundervisningen 
när den integreras med ämnesundervisningen. Informationskompetens gynnas bäst av 
ett tidigt möte med ämnet och verktygen, samt kontinuerlig och progressiv undervisning 
(Alexandersson, Limberg, Lantz-Andersson & Kylemark 2007; Enochsson 2007). Ett 
vanligt problem inom användarundervisningen är dock att elever möter samma 
undervisning varhelst i utbildningen de befinner sig. Fokus ligger på teknik och verktyg 
istället för på det processorienterade arbetet och det saknas en plan för vad eleverna ska 
ges kunskap om i de respektive årskurserna. Trots att bristen på progression 
uppmärksammats, finns få studier som undersöker progressionens betydelse eller hur 
den kan ta sig uttryck i styrdokument, kursplaner eller konkret undervisning. En säker 
tillgång till sådan kontinuerlig och progressiv undervisning borde underlättas betydligt 
om skolorna utvecklar ett tydligt progressivt program för vad eleverna ska möta och när, 
samt hur det ska ske. Skolbiblioteket har, sett ur detta perspektiv, en viktig roll som 
samordnare mellan skolämnen och i sin egenskap av informationsspecialister blir 
skolbibliotekarierna en ytterst viktig pedagogisk resurs för att rusta dagens skolelever 
för den framtid de går till mötes.

2009 förärades två skolbibliotekarier som arbetar efter devisen ”våga vägra vara 
missnöjd” titeln ”Årets skolbibliotekarie”, som då utsågs av Bonnier Carlsen och 
Bonnier Utbildning. Ett ibland ensamt och utsatt yrke har här istället vänts till att handla 
om samarbete – med varandra, inom den egna skolan, inom organisationen och med 
andra aktörer inom kommunen. Till sitt stöd i arbetet har de en konkret och tydlig lokal 
handlingsplan med en klar progression från förskoleklass till årskurs nio, framtagen i 
samarbete med lärare och skolledare inom det skolområde där de är verksamma. Detta 
skolområde, Norra Fäladen i Lund, utsågs till ”Årets skolbibliotek” 2011 av Nationella 

2



skolbiblioteksgruppen. Norra Fäladens skolområde, som omfattar fem grundskolor med 
klasser från F-9, bedriver en pedagogisk verksamhet präglad av en gemensam vision, 
långsiktighet och samarbete, med en skolledare som värnar skolbiblioteket som en 
viktig resurs inom skolorganisationen, med väl fungerande och integrerade skolbibliotek 
med fackutbildade bibliotekarier, vilket gör skolområdet till en ovanlig, intressant, 
inspirerande och betydelsefull förebild för andra skolor runtom i landet. För att få en 
fördjupad kunskap om hur progressionen inom användarundervisningen kan främjas, 
och hur det kan tillämpas i ett vidare perspektiv, väljer jag att närmare studera 
styrdokumentens och skolbibliotekets roll för progressionen inom användar-
undervisningen inom Norra Fäladen. Detta för att undersöka vad skolområdet – som 
utmärker sig genom sin klart formulerade handlingsplan och för skolbibliotekets roll 
som resurs i användarundervisningen – gör som är av betydelse.

2 Syfte och frågeställningar

2.1 Syfte

I denna uppsats undersöks progression inom användarundervisning i grundskolan. 
Syftet med uppsatsen är att genom analys av styrdokument och skolbibliotekariers egna 
utsagor ge en fördjupad bild av progressionen inom användarundervisningen inom 
Norra Fäladens skolområde och vilken roll styrdokument spelar för progressionen inom 
användarundervisningen, samt skapa en fördjupad förståelse för skolbibliotekets roll 
som pedagogisk resurs i det arbetet.

2.2 Frågeställningar

Följande frågeställningar har formulerats för att uppnå syftet:

• Hur möts behovet av progression inom användarundervisningen inom 
skolområdet?

• Vilken roll spelar styrdokumenten för progressionen inom 
användarundervisningen inom skolområdet?

• Vilken roll har skolbiblioteken och skolbibliotekarierna som resurs i 
undervisningen och i det pedagogiska utvecklingsarbetet?

2.3 Avgränsningar

Uppsatsen behandlar progressionen inom användarundervisningen i grundskolan. Andra 
skolformer undersöks inte.

Uppsatsen undersöker hur progressionen beskrivs genom de styrdokument som reglerar 

3



användarundervisningen samt de verksamma skolbibliotekariernas egna utsagor. Jag har 
inte undersökt hur andra yrkesgrupper verksamma inom skolområdet ser på 
progressionen inom användarundervisningen eller skolbibliotekets roll för annan 
undervisning än användarundervisningen.

2.4 Begreppsdefinitioner

Avsnittet innehåller för uppsatsen relevanta nyckelbegrepp.

Skolbibliotek:
Vad är ett skolbibliotek? Läser man skolornas egna redogörelser i Skolverkets rapport 
(Skolbibliotek 2012 2012) skulle det kunna handla om allt från ett par bokhyllor i ett 
klassrum till ett fullskaligt, heltidsbemannat bibliotek/medietek med stort bestånd av 
olika medier, god tillgång till datorer och trådlöst nätverk. Skillnaderna mellan landets 
skolor är stor och någon enhetlig definition och kvalitetsgranskning finns ännu inte. 
Enligt Nationalencyklopedin är ett skolbibliotek ett ”bibliotek i grundskolor och 
gymnasieskolor som tillhandahåller resurser i form av medier, teknik och personal för 
att tillgodose elevers och lärares behov av litteratur och information i skolarbetet”. I 
skollagen görs ingen närmare precisering av vad som ska känneteckna ett skolbibliotek. 
Som skäl anförs i utredningen som föregick skollagen att skolbiblioteksverksamheten 
ska vara flexibel så att tillgången på skolbibliotek ska kunna ordnas i enlighet med de 
lokala förhållanden som råder ute på enskilda skolor (Den nya skollagen 2010, s. 283).

Statens kulturråds skolbiblioteksutredning använder en liknande definition: 
”Skolbiblioteket är den eller de platser i eller i direkt anslutning till skolan där det finns 
resurser i form av medier, teknik och personal för att förmedla, söka och värdera 
information och läsupplevelser av alla slag” (Skolbiblioteken i Sverige 1999, s. 10). 
Skolinspektionen har, i egenskap av tillsynsmyndighet, gjort sin tolkning av den nya 
skollagen där följande krav ska uppfyllas för att elever ska kunna sägas ha tillgång till 
skolbibliotek:

Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt  
avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del av 
elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna. Biblioteket omfattar böcker, 
facklitteratur  och  skönlitteratur,  informationsteknik  och  andra  medier.  Biblioteket  är 
anpassat  till  elevernas  behov  för  att  främja  språkutveckling  och  stimulera  till  läsning. 
(Skolbibliotek 2011, s. 3).

Men skolbiblioteket är mer än bara ett fysiskt rum. Som Skolverket uppmärksammar i 
sin definition är det lika mycket en funktion:

en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställts till elevernas och 
lärarnas förfogande med hjälp av kompetent personal. Skolbibliotek är en del av skolans 
pedagogiska  verksamhet  med  uppgift  att  stödja  elevernas  lärande.  Skolbibliotek  kan 
därmed betraktas dels som en materiell resurs som är en del i en skolas läromedel och övrig  
utrustning, dels som en funktion som bidrar aktivt i kunskapsutvecklingen och svarar för 
viss service. (Den nya skollagen 2010, s. 284)
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Kanske är det mer riktigt att tala om skolbiblioteksverksamhet än om bara skolbibliotek. 
I uppsatsen ansluter jag mig dock till Skolverkets definition av skolbibliotek som då ska 
ses i den vidare bemärkelse där skolbibliotekets funktion kan ske på andra platser än i 
det fysiska skolbiblioteket, exempelvis i klassrummen i samband med ämnesintegrerad 
användarundervisning.

Skolbibliotekarie:
Ett skolbibliotek kan bemannas av olika yrkesgrupper. Det kan vara en lärare som fått 
ansvar för biblioteket, i vilket fall det som regel huvudsakligen handlar om organisation 
av beståndet, inköp och läsfrämjande verksamhet. Det kan också vara lärarbibliotekarier 
med viss biblioteksutbildning eller fackutbildade bibliotekarier. Utbildning och titel 
skiljer sig åt i olika länder. Forskning som refereras kan därför avse både pedagogiskt 
utbildade bibliotekarier, lärarbibliotekarier med ingen eller liten bibliotekarieutbildning 
och fackutbildade bibliotekarier utan någon egentlig pedagogisk utbildning. I uppsatsen 
används det samlande begreppet skolbibliotekarie, om inte annat anges, för den som för 
skolbibliotekets räkning driver någon form av användarundervisning oavsett 
bibliotekariens utbildningsbakgrund. 

Progression:
Uppslagsverken definierar ”progress” och ”progression” som framåtskridande, jämn 
tillväxt, utveckling (Svenska Akademiens ordlista 2011; Nationalencyklopedin 2012). 
Begreppet progression i den betydelse som åsyftas här är hämtat från pedagogiken och 
teorier om kunskapsbildning. I den betydelsen beskriver progression en stegvis 
utveckling av kunskap; en successiv fördjupning, där eleven tillägnar sig allt mer 
kunskap och utvecklar allt fler förmågor genom utbildningen, i uppsatsens fall inom 
grundskoleårens användarundervisning.

Användarundervisning:
I uppsatsen används begreppet användarundervisning istället för t.ex. informations-
sökningsundervisning eller undervisning i kritisk litteratur- och informationssökning. 
Dels för att det är ett mindre otympligt uttryck, dels för att det är ett något vidare 
begrepp som betecknar all form av undervisning som bedrivs av bibliotekarier. Den 
omfattar inte bara all form av informationssökning, utan även t.ex. relevansbedömning, 
källkritik, källhänvisning och upphovsrätt. Användarundervisning kan även ses som 
översättning av det internationellt etablerade begreppet ”user education”.

Styrdokument:
Dokument, handlingsplaner och arbetsplaner med mål, regler och riktlinjer för den 
verksamhet dokumentet avser reglera. Med styrdokument menas i uppsatsen nationella 
och lokala styrdokument som reglerar skolbibliotekens verksamhet i förhållande till den 
användarundervisning som bedrivs inom det undersökta skolområdet.

3 Tidigare forskning och litteraturgenomgång

Avsnittet redogör för det aktuella forskningsläget inom de ämnesområden som 
uppsatsen berör, indelade och redovisade tematiskt efter uppsatsens frågeställningar. 
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Litteratur är hämtad från bibliografiska databaser som Libris, BADA, ERIC, LISA, 
LISTA och Artikelsök. Magisteruppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap har 
också utgjort en god källa till aktuella referenser. Sökning efter relevant litteratur har 
även skett via tidigare kända verk av bl.a. Alexandersson et al. (2007), Limberg (2003) 
och Nilsson (2007). Dessutom har sökningar genomförts med hjälp av söktjänster på 
webben och online-tidskrifter. Sökbegrepp har på svenska utgjort olika kombinationer 
av följande termer: progression, användarundervisning, informationssökning, 
informationskompetens, grundskola, skolbibliotek, styrdokument, handlingsplan. På 
engelska har kombinationer av bl.a. följande termer använts: progression, user 
education, information seeking, information search, information literacy, primary 
school, secondary school, preK-12, elementary school, middle school, school library, 
strategy plan, strategy document, strategic document, standards.

3.1 Informationskompetens, informationssökning och 
användarundervisning

I dagens skolor råder ingen brist på information. Snarare får dagens skolelever förhålla 
sig till ett överflöd av information, vilket ställer ökade krav på kvalificerad förmåga att 
söka, finna, sovra, kritiskt värdera, granska och använda information från olika källor 
för olika ändamål i utbildningen. Stig-Roland Rask benämner detta den fjärde 
basfärdigheten (Rask 1999, s. 15). EU-kommissionen beskriver det som en av åtta 
nyckelkompetenser för ett livslångt lärande (Nyckelkompetens för livslångt lärande 
2007). Men vad är det att vara informationskompetent? Den första och inom B & I 
kanske vanligaste definitionen av vad som kännetecknar en informationskompetent 
person myntades av American Library Association, ALA, 1989. Här sägs att en 
informationskompetent person:

• uppmärksammar/identifierar ett informationsbehov;
• inser att relevant och fullständig information är grunden för kloka beslut;
• identifierar lämpliga hjälpmedel vid informationssökningen;
• utvecklar effektiva sökstrategier och når olika informationsresurser, traditionella 

eller datorbaserade;
• granskar och värderar information kritiskt;
• organiserar information för praktisk tillämpning; samt
• integrerar ny information med den befintliga kunskapsbasen, tillägnar sig nya 

rön, och använder informationen med ett kritiskt förhållningssätt. (I svensk 
översättning av Lantz 1997)

Forskningsprojekt som IDOL (Informationssökning, Didaktik Och Lärande) och LÄSK 
(LÄrande via SKolbiblioteket) samt studier av Kuhlthau, Enochsson, Limberg och 
andra där elevers informationssökning har undersökts ur antingen lärarnas eller 
elevernas eget perspektiv, visar tydligt att många elever har problem med informations-
sökningsprocessen. Dagens samhälle kräver dock att elever lär sig söka och använda 
information. Läsande är inte längre en ”avgränsad färdighet, det är snarare ett sätt att 
vara och förhålla sig till omvärlden” (Säljö 2005, s. 221). Genom internationella 
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undersökningar vet vi också att svenska elever visar allt större brister i både källkritik 
och läsförståelse (Fredriksson 2012; Rosén 2012). De behöver träning i att läsa 
facklitteratur, lära sig om textstruktur, ta ut nyckelord för att söka i index, träna sig i att 
skumläsa osv. Naeslund poängterar att förmågan att läsa och skriva är avgörande för att 
bli informationskompetent och riskerar att bli en vattendelare mellan svaga och starka 
elever (2001, s. 139). ”Utvecklingen kommer att ställa ännu större krav på överblick, 
strukturering och begreppslig kunskap, och på vägledning från personer med erfarenhet 
av specifika verksamheter. Färdigheter som att kunna sammanfatta, kondensera och 
kritiskt värdera kommer att bli allt viktigare i ett informationssamhälle” (Säljö 2010b, s. 
242).

Med det fokus som ligger på informationssökning och källkritik i dagens läroplan har 
skolorna ett viktigt uppdrag att sköta. Användarundervisning i grundskolan ägnas oftast 
de äldre eleverna, medan de yngre tenderar att lämnas åt sitt öde. Davidsson, Lundh och 
Limberg beskriver pedagogernas ambivalens inför IKT-redskapen kontra bilden av den 
goda, oförstörda barndomen och krocken mellan traditionella undervisningsmetoder och 
nya arbetssätt som en av orsakerna (2009, s. 79). I takt med förändrat informationsflöde 
har användarundervisningens fokus förskjutits från bibliotekskunskap till informations-
kompetens, om att knyta kunskaper till lärandeprocessen i en vidare bemärkelse, med 
”fokus på elevernas tankeprocesser kopplade till förmåga till kritiskt tänkande”, och inte 
begränsat till enbart bibliotek och fokus på specifika redskap och verktyg (Limberg & 
Folkesson 2006, s. 20). Det är idag viktigare att kunna förmedla hur information söks än 
att förmedla en överblick över beståndet (Hansson 2005).

Tidigare forskning har visat att kvaliteten på elevers informationssökning nära 
samspelar med kvaliteten i deras inlärningsresultat. När elever ser informationssökning 
som faktasökning ger det bristfälliga inlärningsresultat, medan man ser ett mer 
kvalificerat resultat om informationssökning istället handlar om att granska och 
analysera olika informationskällor och samband dem emellan, finna olika infallsvinklar 
och genomskåda värderingar (Limberg et al. 2002, s. 30f). Målen för användar-
undervisning måste vara att elever ”utvecklar en repertoar av olika sätt att förstå 
informationssökning” för att kunna göra bättre val, menar Limberg och Folkesson 
(2006, s. 24). Istället för att fokus läggs på att ”lokalisera källor och söka rätt svar 
behöver fokus förflyttas till att stödja elever att utveckla insikter, kunskaper och 
förmåga att lösa olika informationssökningsproblem” (ibid., s. 26). Informationssökning 
är nära knutet till källkritiskt tänkande, men källkritisk förmåga beskrivs ofta som en 
brist hos eleverna, trots att det omnämns som ett viktigt mål i läroplanens kursplaner. 
Limberg & Folkesson menar att mål och undervisningsinnehåll måste bli både bredare 
och mer specifika, så att elever får tillgång till en arsenal av verktyg för att förstå 
informationssökning och informationsanvändning och veta vad de ska välja och när. De 
behöver lära sig formulera adekvata sökfrågor och kunna bedöma relevansen i den 
information de finner, samt tillämpa ett källkritiskt tänkande där de lär sig analysera 
informationskällorna. Informationen ska sedan också användas. Eleverna behöver därför 
kunna värdera och bearbeta det insamlade materialet för att kunna formulera 
sammanhängande, eget producerat material (ibid., s. 111f).
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3.2 Behovet av progression inom användarundervisning

I forskningsöversikten Informationssökning och lärande sammanfattas de fem 
vanligaste problemen och hindren förknippade med användarundervisning. Förutom 
problem med att definiera vad informationssökning och informationsfärdigheter är i 
förhållande till andra färdigheter, problem i relation till ämnesundervisningen 
(integrerad kontra separerad användarundervisning), brist på stöd kontra för hårt styrda 
uppdrag och svårigheter med att bedöma undervisningens utfall, redogör man för 
problemen med att användarundervisningen fokuserar på teknik och procedurer, där 
samma aktiviteter och verktyg återkommer under skolgången och att en genomtänkt 
progression saknas (Limberg et al. 2002, s. 93f). Elevers informationsfärdigheter 
beskrivs som statiska där de genom bristen på progression i undervisningen ”faktiskt 
inte utvecklar olika förmågor att söka och använda information på successivt mera 
kvalificerade sätt” (Limberg & Folkesson 2006, s. 13).

Forskning inom både pedagogiken och biblioteks- och informationsvetenskapen pekar 
på vikten av en tydlig plan för progression inom användarundervisningen och på att 
undervisningen kommer in i rätt sammanhang och är kontextbunden (Alexandersson et 
al. 2007; Enochsson 2007). Flera forskare pekar också på behovet av att utöka de 
ämnesövergripande kontakterna och kontakterna mellan olika utbildningsnivåer för att 
säkerställa progressionen i användarundervisningen. Elevernas progression i att hantera 
information var exempelvis en viktig inriktning i projektet Helvetesgapet, som syftade 
till att stärka skolbibliotekets pedagogiska funktion, påpekar en av de deltagande 
rektorerna (Hell 2008, s. 26). För att åstadkomma god progression krävs att användar-
undervisningen introduceras tidigt, redan under de första skolåren, och kontinuerligt 
återkommer och fördjupas (Limberg et al. 2002, s. 118; Alexandersson et al. 2007, s. 
115). IDOL-projektets slutrapport visar hur lärarna såg på inlärning som ”beroende av 
individens utvecklingsnivå”, utan att man gjorde några egentliga försök att utmana 
elevernas kunskapsutveckling i informationssökning (Limberg & Folkesson 2006, s. 
121). De säger sig se ”få exempel på hur eleverna genom undervisning kan utveckla 
källkritisk förmåga” och efterlyser en mer offensiv pedagogik där man istället för att 
invänta elevers mognad eller personliga egenskaper aktivt lär ut och skapar 
lärandesituationer som ger erfarenhet i att förhålla sig källkritiskt och därmed bidrar till 
elevernas ökade informationskompetens (ibid., s. 65f). Studier över elevers kunskaps-
inhämtning via skolbibliotek belyser även att elever inte anser att repetition av 
undervisningsmoment inom användarundervisning har något större värde. Även 
eleverna eftersöker kontextbunden, progressiv undervisning som bygger på tidigare 
kunskap eller förmågor och som har anknytning till kursplan och angivna mål (Todd & 
Kuhlthau 2005).

3.3 Styrdokuments betydelse för progression inom 
användarundervisning

Styrdokuments roll för användarundervisningen har undersökts förhållandevis lite. I 
Limbergs kunskapsöversikt från 2003 diskuteras i huvudsak skolbibliotekets 
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pedagogiska roll. Limberg går inte djupare in på styrdokumentens betydelse för den 
pedagogiska rollen eller själva skolbiblioteksverksamheten, men redovisar tidigare 
forskning av bl.a. Streatfield som betonar vikten av övergripande mål, både nationellt 
och lokalt (Limberg 2003). Styrdokument har till stor del handlat om att ge 
skolbiblioteket legitimitet, dels i förhållande till nationella mål och dels för att 
tydliggöra skolbibliotekets funktion, framför allt inom den egna skolverksamheten. 
Måldokumentens formuleringar anses ha betydelse för skolbibliotekens funktion i 
skolan och vikten av att lärare och skolledare har kunskap om, och drar nytta av, vad 
skolbiblioteket kan tillföra betonas. Det kräver i sin tur att skolbibliotekarien känner till 
och deltar i utvecklingsarbetet (ibid., s. 46f).

Kylemark & Winther (1998) har i en magisteruppsats undersökt skolbibliotekens roll i 
relation till IKT-undervisningen i en rad styrdokument. Trots att dokumenten ägnat 
mycket uppmärksamhet åt IKT, informationssökning och skolornas ansvar, nämns 
biblioteket och dess funktion sällan eller aldrig.

I forskningsöversikten Informationssökning och lärande hänvisas till bl.a. Marland som 
förespråkar att skolor upprättar en plan för användarundervisning för att säkerställa 
progressionen inom undervisningen. Detta kräver stöd från skolledarna och ett gott 
samarbete både mellan olika lärare och mellan lärare och bibliotekarier (Limberg et al. 
2002, s. 118). Den bilden bekräftas av Ekströms uppföljning av ett fortbildningsprojekt 
för ett tjugotal lärarbibliotekarier vid Högskolan Kristianstad som syftade till att 
utveckla skolbiblioteken som pedagogiskt centrum och som avslutades med att ta fram 
arbetsplaner som skulle användas ute på skolorna. Hon diskuterar betydelsen av 
arbetsplaner för verksamhetsutvecklingen på skolbiblioteken och differentierar mellan 
passiva och aktiva dokument, där hon belyser problemet med att många lokala 
arbetsplaner inte följs utan bara blir hyllvärmare och utreder vad som ska till för att 
planerna ska bli så bra att man också vill följa dem. En bra plan ska synliggöra och 
tydliggöra verksamheten, vara lätt att följa upp och utvärdera, samt vara aktiv och 
efterfrågad av alla berörda (Ekström 2004, s. 2).

3.4 Skolbibliotek och skolbibliotekarier som pedagogisk resurs

Med IKT-utvecklingen, förändrade informations- och kommunikationskanaler och 
kraven på att kunna hantera stora informationsmängder har skolbibliotekens roll 
förändrats. Skolbibliotekens pedagogiska roll har stärkts och blivit allt viktigare. De 
främsta fokusområdena är alltjämt läs/skrivstimulans och informationsfärdighet, men i 
takt med utvecklingen blir det allt viktigare att elever får informationskompetent 
handledning. Andrews & Gann menar rent av att skolbibliotekarien har en avgörande 
roll ”in leading students through a progression of skills helping them become lifelong 
learners and effective users of information” (2011, s. 23). Skolbibliotekarier bidrar med 
lösningar på informationsproblem och kunskap i hur resurser och källor ska användas; 
undervisar och handleder både elever och lärare och erbjuder träning i att värdera och 
använda information för att ge insikt och förståelse för olika kommunikationsformer. I 
UNESCO:s skolbiblioteksmanifest betonas också att skolbibliotek ska stödja och främja 
utbildningsmål och delta i det pedagogiska utvecklingsarbetet (”Unescos 
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skolbiblioteksmanifest 1999” 2006, s. 13). För att kunna möta behoven krävs att 
bibliotekarien är delaktig och tillgänglig under hela lärprocessen. Limberg har tidigare 
på uppdrag av Skolverket identifierat skolbibliotekets olika pedagogiska roller i en 
kunskapsöversikt där hon uppmärksammar skolbibliotekets potentiella pedagogiska 
betydelse som rätt utnyttjad har ”en särskild potential” att höja kvaliteten på elevernas 
lärande, men åskådliggör också hur det är en resurs som idag är underutnyttjad 
(Limberg 2003, s. 89).

Hur skulle den då se ut, rätt utnyttjad? En amerikansk studie över skolbibliotekets 
betydelse för elevernas kunskapsinhämtning påvisar att elevers förmåga att läsa, skriva, 
lösa problem och utnyttja informationsteknik förbättras om bibliotekarien undervisar 
eleverna i informationskompetens, lärare och bibliotekarier samarbetar, bibliotekarien 
stödjer och bistår läraren med undervisningsunderlag samt på olika sätt ger stöd och 
handledning åt lärarna (Lance, Rodney & Hamilton-Pennell 2000). Todd & Kuhlthau 
bekräftar den bilden och menar att bibliotekarien i sin roll som informationsspecialist är 
en given resurs i ett samarbete där den gemensamma pedagogiska dimensionen spelar 
en avgörande roll för att maximera kvalitetsmässiga inlärningsresultat (2005, s. 86). 
Biblioteken är mer än bara en en plats för information. De fungerar också som 
”instructional agents, engaging students in active and meaningful search processes; 
enabling them to explore, formulate, and focus their searches; and providing a 
supportive environment... for them to be successful in their research” (ibid., s. 86).

Tidigare forskning visar dock att lärare och skolledare ofta saknar kunskap om, och har 
en otydlig bild av, bibliotekariens professionella kompetens. De ser helt enkelt inte 
möjligheterna med att integrera biblioteket i undervisningen. Bibliotekarien ses i 
huvudsak som litteraturförmedlare och organisatör av bibliotekets bestånd, med påföljd 
att man underskattar bibliotekariens kompetens som informationsexpert och pedagogisk 
resurs i användarundervisningen, samt dennes potential ”för att utveckla elevers kritiska 
tänkande eller för att undervisa elever mera kontinuerligt och systematiskt i 
informationssökningens olika dimensioner” (Limberg et al. 2002 s. 122). Därtill saknas 
ofta djupare insikt i informationssökningsprocessen. Hur man ser på informations-
sökning påverkar förstås hur undervisningen bedrivs. Lärare tenderar underskatta 
betydelsen av undervisning i informationssökning. De har ofta en otydlig bild av 
informationssökning och själva sökprocessen som leder till att de underskattar de 
svårigheter de utsätter eleverna för med otydliga instruktioner och bristande stöd; en syn 
på att färdigheter inte behöver undervisas i utan ska komma av sig självt. Det tros ha att 
göra med mognad eller sunt förnuft istället för något som nås via erfarenhet och 
undervisning (Limberg & Folkesson 2006). Nilsson påpekar att pedagoger ofta har en 
tilltro till att elever är naturbegåvningar, både informationskompetenta och teknik-
kompetenta helt av sig själva. Därtill kan elever ofta uppleva det som genant att be om 
hjälp eftersom de redan antas kunna hantera både teknik och informationssökning 
(Nilsson intervjuad av Holmqvist 2012).

Kuhlthau betonar betydelsen av att involvera bibliotekarien tidigt i ett samarbete för att 
inte eleverna ska lämnas i en alltför svår sits med val av ämne, alltför breda ämnen, 
otydliga instruktioner från läraren osv. (2006, s. 33). Bibliotekarien är oftast bättre 
lämpad att styra eleverna mot lämpliga källor i sin roll som informationsexpert. En 
kompetens som lärarna ofta brister i, då undervisning i att lära ut informationssökning 
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ofta saknas i lärarutbildningen. Lärarna är ämnesexperter, medan bibliotekarierna är en 
viktig resurs för att känna till vad eleverna stöter på för problem, vilka källor som 
fungerar bäst och vilket stöd eleverna behöver i sin sökprocess. (Kuhlthau 2006, s. 34). 
Det forskningsinriktade och processorienterade arbete som elever idag tillämpar kräver 
gott samarbete mellan lärare och bibliotekarier. Men fortfarande bedrivs stora delar av 
användarundervisningen separat (Limberg et al. 2002). När bibliotekarien håller separat 
användarundervisning, med uppgifter som konstruerats istället för att baseras på elevens 
intresse och forskningsarbete, riskerar fokus hamna på teknik, verktyg och själva 
sökprocessen. Då läraren själv bedriver användarundervisning i samband med 
ämnesundervisningen riskerar den istället att helt uteslutas. Därtill riskerar separerad 
undervisning ge elever svårigheter att överföra och tillämpa kunskaper i exempelvis 
sökning i databaser eller kataloger om den inte skett ämnesintegrerat i anslutning till 
konkreta och verkliga frågeställningar (ibid., s. 126f).

Slutrapporten från IDOL-projektet, som syftade till att undersöka hur bibliotekarier och 
lärare såg på informationssökning och informationskompetens, visar att en mer 
medveten hållning behövs, ”där de olika yrkesgrupperna utvecklar mera gräns-
överskridande samarbete med elevernas lärande i fokus” (Limberg & Folkesson 2006, s. 
126). Ämnesintegrerad undervisning påverkar inte bara informationskompetensen. Det 
finns också ett positivt samband mellan integrerad informationssökning och elevernas 
förmåga att ta till sig ämneskunskaper (Todd 1995; Enochsson 2007; Lonsdale 2003). 
Kuhlthau menar att en grundläggande förutsättning är att man arbetar i arbetslag där 
både lärare, bibliotekarier och skolledare ingår och där man delar kunskapssyn (1993).

Limberg hävdar att en förändring av skolbiblioteken mot en mer förstärkt pedagogisk 
roll också kräver en förändring av skoltraditionen eftersom ett skolbiblioteks 
pedagogiska roll är avhängig den "syn på och praxis som utvecklas i undervisning och 
lärande på en viss skola" (Limberg 2003, s. 14). Lärarnas sätt att lägga upp 
undervisningen och syn på lärande, tillsammans med skolledningens stöd, är avgörande 
för vilken pedagogisk roll skolbiblioteket och bibliotekarien får, vilket projekten 
Helvetesgapet och LÄSK bekräftat (Tid för lärande 2003; Alexandersson et al. 2007, s. 
75). Ett sätt att bryta uppdelningen mellan yrkesrollerna är att, som i Helvetesgapet, låta 
skolbibliotekarier, lärare och skolledare arbeta tillsammans för att formulera ett 
gemensamt professionellt objekt, gemensamma mål och strävanden. Projektet syftade 
till att utveckla skolbibliotekets pedagogiska roll, där en central tanke var att 
skolbiblioteket aktivt kan bidra till barns och ungas möjligheter att hantera och värdera 
information. Skolbibliotekarier, lärare och rektorer på åtta skolor arbetade under två år 
gemensamt med utvecklingsarbete, reflektion och gemensam kompetensutveckling för 
att fördjupa kunskapen om hur skolbiblioteket skulle kunna bli en mer aktiv del av 
skolan. Projektet resulterade i att synsättet på skolbibliotekets pedagogiska roll 
förändrades, från fokus på konventionellt läsfrämjande arbete till mer utmanande 
uppgifter där bibliotekarierna hade en pedagogisk roll att fylla som redskap i elevernas 
undersökande arbete, präglat av informationssökning och nya digitala kommunikations-
vägar (Tid för lärande 2003). Genom att ha ett annat perspektiv och kompetens än 
lärarna har bibliotekarierna en viktig roll att fylla i det pedagogiska utvecklingsarbetet. 
Limberg exemplifierar skolbibliotekens betydelse i förändringsarbeten med hur de gått i 
bräschen för IKT-utvecklingen och för ett mer forskningsinriktat eller problembaserat 
arbetssätt. Limberg påpekar också att skolbibliotekarien är en av få inom 
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skolorganisationen som både är en insider och en outsider i kollegiet och som därmed 
har en unik möjlighet att ifrågasätta, utmana och driva på utvecklingen (Limberg 2003).

För att skolbibliotekariers kompetens ska tas tillvara i utvecklingen av kursplaner och i 
det pedagogiska utvecklingsarbetet måste deras betydelse för elevers kunskaps-
inhämtning tydligt synliggöras. Lonsdale pekar på att elever får bättre studieresultat när 
bibliotekarierna ingår i lärarlag och de båda professionerna samarbetar. På skolor med 
utbildade skolbibliotekarier får eleverna bättre resultat på nationella prov, läser mer, har 
bättre läsförståelse, klarare mer avancerad läsning, visar bättre studieförmåga och är 
mer kompetenta i informationssökning än elever på skolor som saknar utbildade 
skolbibliotekarier (Lonsdale 2003).

4 Teoretisk referensram

I detta avsnitt redogör jag för den teori som ligger till grund för min empiriska 
undersökning. Det centrala temat för uppsatsen är användarundervisning, och då mer 
specifikt användarundervisning inom grundskolan. Uppsatsens fokus ligger på behovet 
av progression inom användarundervisning, på styrdokumentens roll för progressionen, 
samt på hur skolbiblioteket fungerar som pedagogisk resurs i det arbetet. Teorierna 
presenteras i anslutning till respektive forskningsfråga.Teorier om progression och 
pedagogisk utveckling hämtas från pedagogiken och didaktiken, medan teorier om 
användarundervisning och skolbibliotekets pedagogiska roll hämtas från biblioteks- och 
informationsvetenskapen. 

4.1 Progression inom användarundervisning

Olika pedagogiska diskurser förklarar kunskapsbildning på olika sätt. En 
konstruktivistisk syn på kunskapsbildning gör gällande att människan själv konstruerar 
sin kunskap, där bildningen är en ständigt pågående process som växer fram i samband 
och samverkan med individen och dennes förhållningssätt till omgivningen. 
Konstruktivismen företräds av bl.a. Piaget. I sin teori om logiska strukturer och barns 
utvecklingsstadier redogör han för hur barns utveckling följer givna steg och sker i vissa 
specifika åldrar (stadier). Barnet måste igenom ett stadium innan det är redo för nästa 
och passera alla stadier innan det är moget att tänka och agera rationellt. Barnet anses 
inte kunna tillgodogöra sig kunskap som är för avancerad i förhållande till dess ålder 
eller vilket stadium det befinner sig i. Barnet skulle, i vad han benämner den konkret-
operationella fasen från 6/7-11/12 års ålder, inte vara kapabelt till abstrakt tänkande och 
därmed skulle viss kunskap vara för logiskt komplicerad (Säljö 2010b).

Piaget har kritiserats av bl.a. Vygotskij för sin syn på tillägnande av kunskap och hur 
den begränsar barnet och dess naturliga nyfikenhet och underskattar framför allt de 
yngre barnens förmågor (Vygotskij 2001). Vygotskij, som företräder 
socialkonstruktionismen, talar istället om den närmaste utvecklingszonen (Säljö 2010b). 
Lärandet är en process. Vygotskij påvisar att kunskapsutvecklingen sker i två faser, där 
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kunskapen i den första fasen är automatisk och tillägnas omedvetet, medan 
medvetenheten gradvis ökar i den andra fasen. Barnet lär stegvis i samspel med sin 
omgivning, först genom att observera, sedan genom att utföra tillsammans med andra, 
för att sedan själv kunna. Ju mer man möter, ju komplexare uppgifter, desto tidigare 
tillägnar man sig också kunskapen. Man behöver utmaningar, uppgifter som ställer krav 
och är mer avancerade än vad man tidigare klarat av för att utvecklas vidare (Säljö 
2005). Vygotskij, Montessori, Dewey m.fl. såg pedagogen som brobyggare mellan 
elevens tidigare erfarenheter och nya, abstrakta begrepp och kunskaper, som återknyter 
till tidigare förvärvad kunskap. Först det stora, sedan delarna. Vygotskij ansåg att 
utveckling sker genom internalisering. Genom undervisning och handledning och 
genom att ha äldre förebilder internaliseras begrepp och kunskaper (jfr Montessoris 
idéer om åldersintegrerad undervisning). Istället för att handla om att barnet är moget 
för nya kunskaper endast i förhållande till sin ålder, handlar det om en kontinuerlig 
utveckling, en progression där barnets kunskaper avgörs av vad barnet får möta och öva 
sig i och vilka förkunskaper det får (Säljö 2010a). I den här uppsatsen ansluter jag mig 
till Vygotskijs syn på barnets kunskapsutveckling.

Även Enochsson har visat att mognad sker genom interaktion med omgivningen (2007, 
s. 107). Flera studier uppmärksammar betydelsen av att börja i tidig ålder och 
kontinuerligt arbeta med informationssökning och källkritik (Enochsson 2007; 
Alexandersson et al. 2007). Forskning visar också att kontinuerlig undervisning leder 
till förbättrad sökteknik (Limberg et al. 2002, s. 107; Lonsdale 2003). Progression kan 
alltså ses ur ett processperspektiv. Det betyder att kunskap utvecklas i ett växelspel 
mellan uppsatta mål, befintlig kunskap och de nya erfarenheter som görs. Man talar 
ibland om linjär kontra integrerad progression där den linjära progressionen handlar om 
att fördjupa sina kunskaper genom att steg för steg möta allt mer komplexa 
sammanhang. Den integrerade progressionen handlar mer om breddning och integrering 
av förmågor och innebär en allt större skicklighet att överföra kunskaperna till nya 
situationer och självständigt arbete.

Modeller för progressionen inom användarundervisning bygger vanligtvis på modeller 
för informationskompetens. Det finns flera modeller över informationssöknings-
processen och informationskompetens som har det gemensamt att informations-
kompetens ses som något mätbart, där sökprocessen beskrivs som en logisk process som 
sker i på förhand givna steg. Marchionini har utarbetat en modell i åtta steg där 
sökprocessen består av att definiera problemet, förstå det, välja olika söksystem, 
formulera sökfråga, utföra sökning, utvärdera resultat genom relevansbedömning, 
utvinna information ur dokument och slutligen avgöra när informationssökning avslutas 
(Marchionini 1995, citerad i Limberg & Folkesson 2006, s. 21f). Den brittiska 
biblioteksorganisationen SCONUL (Society of College, National and University 
Libraries) har tagit fram en modell kallad ”Seven pillars model”, som åskådliggör 
informationskompetensens olika steg och elevens progression från nybörjare till expert 
som i stort följer Marchioninis modell, med den skillnaden att den också inkluderar 
arbetet med att, ur den insamlade informationen, framställa eget material (The SCONUL 
seven pillars of information literacy 2011). Det gör också den amerikanska 
organisationen ACRL (Association of College and Research Libraries) i sin standard 
över informationskompetens. Här omfattas också kunskap om upphovsrätt och andra 
ekonomiska, juridiska och sociala faktorer som involverar användningen av information 
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(Information literacy competency standards for higher education 2000). Samtliga 
modeller fokuserar på informationskompetens och beskriver de beståndsdelar som 
användarundervisningen omfattas av. Modellerna tillämpas ofta också för att beskriva 
progressionen, vilken utgörs av en fördjupning av de olika delarna. American 
Association of School Librarians (AASL) tog 2007 fram en modell över progressionen 
för motsvarande förskolan till gymnasieskolan, ämnad att tillämpas inom alla ämnen för 
att integrera informationskompetens med ämneskompetens. Modellen, Standards for 
the 21st-century learner, är indelad i fyra nivåer och fokuserar på eleven och 
lärandeprocessen, med målet att eleverna ska utveckla en bas för livslångt lärande. 
Modellen omfattar:

• Nivå 1: Inquire, think critically and gain knowledge;
• Nivå 2: Draw conclusions, make informed decisions, apply knowledge to new 

situations, and create new knowledge;
• Nivå 3: Share knowledge and participate ethically and productively as members 

of our democratic society; samt
• Nivå 4: Pursue personal and aesthetic growth.

Den första nivån uppmuntrar problembaserat lärande som bygger på barnets egen 
nyfikenhet och önskan att undersöka världen där de tre huvudstegen i processen, 
utforskning, kritiskt tänkande och kunskapsinhämtning, medvetandegörs. Ju äldre 
barnet blir, desto mer komplexa blir också frågorna, med större krav på ett strukturerat 
förhållningssätt till den egna forskningen. Den andra nivån hjälper elever att söka sig 
bortom faktasökning för att kunna dra egna slutsatser, fatta välgrundade beslut och 
använda inhämtad kunskap i sin problemlösning, i nya situationer och för att skapa ny 
kunskap. Den tredje nivån fokuserar på interaktionen med omvärlden, hur material får 
användas, kunskap om upphovsrätt, plagiering och andra juridiska, etiska eller sociala 
aspekter av informationsanvändning. Den fjärde nivån, slutligen, är tänkt att utrusta 
eleverna för fortsatt och livslångt lärande och handlar om hur man tillämpar sina 
kunskaper för fortsatt informationssökning, både inom skolan, yrkeslivet och på fritiden 
(Standards for the 21st-century learner 2007).

4.2 Styrdokuments betydelse för progression inom 
användarundervisning

Viktigast för att arbetsplaner ska realiseras är att det råder en samsyn inom skolan, att 
idéerna är väl förankrade hos lärare, skolledare och skolbibliotekarier och att alla är 
intresserade av att planen också genomförs (Ekström 2004, s. 7). Planer anses generellt 
mer aktiva när man själv varit delaktig i framtagandet. I sin studie över tillämpningen av 
arbetsplaner för skolbiblioteksverksamhet har Ekström identifierat de viktigaste 
faktorerna för att säkerställa att styrdokument används aktivt:

• Fokus: På lärandeprocessen och hur den bäst gynnas;
• Insikt: Kunskap om skolbiblioteksverksamhetens potential som pedagogisk 

resurs och vilken funktion den kan fylla;
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• Mål: ”En förändring leder bara till utveckling om den är kopplad till bestämda 
och väl förankrade mål för verksamheten”. Dessa mål ska utgå från ”elevens 
behov i syfte att uppnå föreskrivna strävandemål och anger vilka förmågor 
hon/han måste utveckla”;

• Tillämpning: Aktiviteter/åtgärder som föreslås måste också bli utförda;
• Handlingsplan: Konkreta, praktiskt tillämpbara formuleringar med konkreta 

mål och åtgärder istället för vaga, fagra ord;
• Ansvar: Skolledaren måste ta på sig ansvaret för att det är möjligt att genomföra 

och att det också genomförs. (Ekström 2004, s. 25f)

4.3 Skolbibliotek och skolbibliotekarier som pedagogisk resurs

Som beskrivits i modellerna ovan är informationssökning en komplex process som 
består av en rad steg och moment som måste tas hänsyn till i planeringen av 
användarundervisningen. Kuhlthau har dock reagerat på den här typen av strikta, 
rationella modeller över informationskompetens, då hon anser att vi oftast inte handlar 
så rationellt. Istället styrs vi av ”osäkerhetsparadigmet”, vilket därför också borde få 
styra utvecklingen av informationssystem och metoder i biblioteksarbetet (Kuhlthau 
1993, s. 108ff). Kuhlthau ser på informationssökningsprocessen och användar-
undervisningen ur elevens perspektiv och som en individuell process i första hand. I 
likhet med det Vygotskij kallar ”zones of intervention” menar Kuhlthau att det gäller för 
handledaren att veta när hjälp och stöd ska erbjudas. Behovet av stöd uppstår inte när en 
person är självgående utan när denne stöter på hinder i sitt sökande efter information. 
Här krävs att man diagnostiserar sökproblem, utvecklar lämpliga strategier för 
ingripande och reflekterar kring bibliotekariens roll i informationssökningsprocessen. 

Kuhlthau har också identifierat tre dominerande modeller för användarundervisning:

• Source approach (källmodellen) där fokus ligger på informationskällorna i det 
egna biblioteket och att där lära elever att hitta bland olika, specifika källor;

• Pathfinder approach (stigfinnarmodellen) där sökstrategier i ett specifikt 
system lärs ut så att eleverna får en överblick över sökverktyg och källtyper som 
finns att tillgå; samt

• Process approach (processmodellen) där informationssökning ses som en 
process, där fokus ligger på den enskilde användaren och processen att lära och 
lösa problem, att styra bort ifrån informationssökning i jakt på ”det rätta svaret” 
och istället visa på att det handlar om informationskällor att undersöka för att 
samla bevis och erhålla kunskap om ett ämne. Informationssökningen integreras 
här i ämnesundervisningen. (Kuhlthau 1993, s. 11ff)

Kuhlthau ser informationssökning som en process och menar att de första två 
perspektiven för med sig överföringsproblem. Elever får svårt att transferera sina 
kunskaper för att praktiskt tillämpa dem i andra sammanhang och system. Kuhlthau 
hävdar att det därför är viktigt att istället fokusera på resonemangen som är involverade 
i informationssökningsprocessen som hon gör i processmodellen.
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Kuhlthau beskriver vidare vilka pedagogiska roller som bibliotekarien kan fylla i olika 
steg i sökprocessen. De olika rollerna anger i hur hög grad man som bibliotekarie, eller 
pedagog, är involverad eller delaktig under informationssökningen, där det spänner från 
minimal till mer omfattande delaktighet:

• Organiser ägnar sig uteslutande åt kunskapsorganisation och 
tillgängliggörandet av information;

• Lecturer ger en allmän biblioteksvisning utan anknytning till någon specifik 
uppgift för att eleverna ska lära sig hitta själva;

• Instructor håller genomgång av en specifik källa vid enstaka, oberoende 
tillfällen för att bemöta ett specifikt problem;

• Tutor håller planerad undervisning i flera steg för undervisning i sökstrategier, 
anpassade för olika söksammanhang; samt

• Counsellor fungerar som rådgivare med ett helhetstänkande kring 
informationssökningsprocessen och finns tillgänglig som stöd genom hela 
processen, även när det gäller att identifiera och tolka informationen man hittar 
samt hur man bemöter de problem som uppstår under processens gång. 
Undervisningen följer och är integrerad i elevernas specifika ämnesuppgifter 
under hela inlärningsprocessen. (Kuhlthau 1993, s. 146ff)

Jag ansluter mig här till Kuhlthaus syn på informationssökning som en individuell och 
meningsskapande process där bibliotekarien har en aktiv roll att fylla som pedagogiskt 
stöd genom hela processen och där användarundervisningen integreras med 
ämnesundervisningen. Kuhlthaus taxonomi över bibliotekariens roll i elevers 
informationssökningsprocess kan även tillämpas för att undersöka bibliotekariens 
pedagogiska roll i användarundervisningen, vilket också görs här.

Skolbibliotekets pedagogiska roll har även diskuterats av Limberg i flera studier. Ju mer 
direkt eller aktiv roll biblioteket har i användarundervisningen, desto högre blir också 
kvaliteten på elevernas kunskapsinhämtning (Limberg 1990). I hennes taxonomi över 
hur passiv eller aktiv roll skolbiblioteket kan inneha beskrivs:

• Biblioteket som lagerlokal:
Där biblioteket är ett rum med medier, medierna finns katalogiserade och är 
uppställda i enlighet med rådande klassifikationssystem. Biblioteket finns 
tillgängligt för att eleverna själva ska kunna söka och hitta det de behöver, men 
det fyller inte någon funktion i undervisningen.

• Sporadisk användning av biblioteket:
Undervisning i bibliotekskunskap förekommer och elever nyttjar biblioteket, 
ofta på egen hand men ibland med stöd av bibliotekarie. Det förekommer ingen 
gemensam planering, ingen integrerad undervisning och ingen undervisning i 
sökmetoder.

• Strukturerad planering, skolbiblioteket integrerat i undervisningen:
Biblioteket ses som ett redskap i undervisningen, och skolan tillämpar ett 
problemorienterat arbetssätt. Läraren och bibliotekarien planerar uppgifter 
tillsammans. Fokus ligger på att eleverna ska lära sig att formulera problem och 

16



lägga upp en strategi för informationssökning som sker genom olika källor. 
Källorna ska värderas och analyseras, den inhämtade informationen 
sammanställas och arbetet sedan redovisas. Biblioteket är ett stöd genom hela 
processen. Bibliotekarien har ett nära och kontinuerligt samarbete med lärarna, 
vilket också kräver aktivt stöd från skolledningen.

• Skolbiblioteket som en resurs i det pedagogiska utvecklingsarbetet:
Bibliotekarien bidrar med sin specialkompetens, och deltar tillsammans med 
övrig pedagogisk personal i skolans utvecklings- och förändringsarbete. Ett 
starkt stöd från skolledningen krävs för att samarbetet ska fungera. På den här 
nivån lär sig eleven använda information på ett sätt som gör att eleven kan 
tillämpa denna kunskap i sina fortsatta informationsbehov, vid studier, i 
yrkeslivet och i privata sammanhang. (Limberg 1990, s. 82f)

Limberg klargör att alla nivåer är nödvändiga, men biblioteket får ingen avgörande roll 
för undervisningen förrän på de högsta nivåerna. Likt Limberg anser jag att biblioteket 
har en aktiv roll att fylla, både i användarundervisningen och i det pedagogiska 
utvecklingsarbetet.

Att hitta en sammanhållen teoretisk modell tillämpbar både för analysen av 
progressionen, styrdokumentens roll och skolbibliotekets pedagogiska roll har varit 
problematiskt. För att hitta redskap som bidrar till att ge en ökad förståelse av resultaten 
har jag därför valt en teoretisk referensram som utgår från de ovan beskrivna 
modellerna. De fyra nivåerna i modellen Standards for the 21st-century learner 
vägleder analysen av progressionen inom användarundervisning; Ekströms modell 
vägleder analysen av styrdokumentens roll och Kuhlthaus och Limbergs taxonomier 
över användarundervisning och skolbibliotekets/skolbibliotekariens roll utgör 
utgångspunkt för analysen av skolbibliotekets roll som resurs.

5 Metod och material

5.1 Urval

Merriam beskriver att det i huvudsak finns två typer av urval: sannolikhetsurval och 
icke-sannolikhetsurval (2009, s. 77). Sannolikhetsurval används i första hand i 
kvantitativ forskning, när syftet med en studie är att skapa generaliserbarhet genom att 
respondenter väljs ut slumpmässigt och alla respondenter i en population har lika stor 
sannolikhet att omfattas av urvalet. Ett icke-sannolikhetsurval, innebär å andra sidan att 
respondenten inte väljs ut slumpmässigt och att sannolikheten för att den väljs ut inte 
kan förutsägas. Därmed är resultaten från en sådan studie inte generaliserbara för hela 
populationen. Det är heller inte syftet. Istället handlar det om att få detaljerad och 
ingående information för att uppnå en djupare insikt i en specifik fråga eller situation för 
att belysa eller förklara ett specifikt fenomen.

Jag utför en kvalitativ studie utan ambition eller intresse att generalisera resultaten. 
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Fokus ligger istället på att få en tydligare bild av hur behovet av progression inom 
användarundervisningen kan bemötas och vilken roll formulerade mål i styrdokument 
respektive skolbibliotek och skolbibliotekarier fyller i det arbetet. Därför söker jag så 
informationsrikt urval som möjligt för att ge mesta möjliga insikt och kunskap om 
problemområdet. Urvalen kan ske på olika sätt (kvoturval, snöbollsurval, teoretiskt 
urval etc.). Jag har valt ”purposeful” eller ”purposive sampling”; vilket, som namnet 
antyder, är ett för forskningsfrågan ändamålsenligt urval där avsikten är att få så 
detaljerad information som möjligt om det fenomen som undersöks (Merriam 2009; 
Wildemuth & Cao 2009). Det ändamålsenliga urvalet görs utifrån ett antal avgränsade 
och specificerade kriterier av särskild betydelse för forskningsfrågorna, således även 
benämnt kriteriebaserat urval (Merriam 2009).

Jag undersöker problemområdet progression inom användarundervisning i grundskolan 
genom att göra ett litet och icke-slumpmässigt urval, där följande inklusionskriterier fått 
styra urvalet: grundskola/grundskolor med en gemensam och befintlig handlingsplan för 
skolbibliotekens verksamhet där användarundervisning med synbar progression finns 
specificerad, beläget inom 20 mils radie för att möjliggöra intervjuer med de 
skolbibliotekarier som är verksamma inom skol- eller rektorsområdet. De flesta 
grundskolor är kommunala och styrdokumenten offentliga handlingar, varför en hög 
andel av grundskolors lokala styrdokument kunde antas finnas tillgängliga via 
kommunernas webbsajter. Jag använde sökmotorn Googles avancerade sökfunktion för 
en kombinerad sökning på termerna ”grundskola”, ”skolbibliotek”, ”styrdokument”, 
”lokal handlingsplan” vilket gav 222 träffar. Många sökträffar visade att fokus för 
handlingsplanerna till stor del ligger på läsfrämjande verksamhet, medan betydligt färre 
även fokuserar på informationssökning/användarundervisning, särskilt för de lägre 
årskurserna, och än färre visar prov på medveten progression. Av de relevanta sökträffar 
jag fick tilläts, som beskrivits, avståndskriteriet också spela en roll. En av de bättre 
sökträffarna var Norra Fäladens skolområde i Lund. Skolområdet hade också utsetts till 
”Årets skolbibliotek” 2011 med motiveringen:

Norra  Fäladens  skolbibliotek  har  en  pedagogisk  verksamhet  som  präglas  av  ett  väl 
utvecklat  samarbete,  både  inom  den  egna  organisationen  och  tillsammans  med  folk-
biblioteken  i  kommunen.  De  fem skolbiblioteken  har  en  gemensam handlingsplan  med 
konkreta  och  tydliga  mål  där  läsfrämjande  och  informationssökning  pågår  under  hela 
skoltiden.  Skolledningens  engagemang  innebär  ett  betydande  stöd  för  det  långsiktiga 
arbetet med att utveckla skolbiblioteken. Bibliotekarierna är en naturlig del av skolornas 
arbetslag och har en central roll i elevernas lärande. Norra Fäladens modell för samarbete 
kan vara en inspiration för andra när  skollagens intentioner om alla elevers  tillgång till 
skolbibliotek ska fullföljas. (Nationella skolbiblioteksgruppen)

Förutom som inspiration för andra, ansåg jag Norra Fäladens skolområde särskilt 
intressant att undersöka för arbetet med progression inom användarundervisningen, 
vilken regleras i en handlingsplan med klart formulerade mål för respektive årskurs från 
F-9. Inom skolområdet finns fem grundskolor med tre verksamma skolbibliotekarier. 
Eftersom det, jämte progressionen i användarundervisningen, är skolbibliotekets och 
skolbibliotekariens roll som pedagogisk resurs som fokuseras i uppsatsen har valet av 
Norra Fäladens skolområde därmed inneburit en naturlig avgränsning genom att endast 
tre skolbibliotekarier är verksamma inom området. Samtliga skolbibliotekarier har 
därmed intervjuats. Handlingsplanen som reglerar användarundervisningen är författad 
av skolbibliotekarierna och är i sin tur baserad på tre andra styrdokument: LGR 11, 
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Lunds kommuns IKT-strategi för Lunds skolor och Skolbibliotekscentralens Riktlinjer 
för informationssökning, som samtliga varit fokus för dokumentanalysen i uppsatsen. 
Informationen som intervjuerna givit har därefter jämförts med information i 
styrdokumenten. Syftet med jämförelserna har varit att identifiera återkommande teman 
och därefter undersöka erfarenheter och arbetssätt, likheter och skillnader i 
progressionen inom användarundervisningen samt skolbibliotekets och 
skolbibliotekariens funktion som pedagogisk resurs i det arbetet.

Norra Fäladens skolområde omfattar grundskolorna Backa, Lovisa, Ladugårdsmarken, 
Svenshög och Fäladsgården, alla bemannade med fackutbildade bibliotekarier. Två av 
bibliotekarierna har arbetat på sina respektive skolbibliotek i 8 år och den tredje i 1 år. 
Skolorna namnges i uppsatsen, av den anledningen att de genom dokumentanalysen av 
det lokala styrdokumentet för skolområdets skolbiblioteksverksamhet ändå framträder 
med namn. Bibliotekarierna står som författare till styrdokumentet och kan identifieras. 
De har dock givits fingerade namn i uppsatsen för att erbjuda mesta möjliga anonymitet 
och för att respondenten bakom varje individuellt svar och citat inte ska kunna 
identifieras. Det finns alltid en risk att brist på total anonymitet kan påverka 
respondenternas vilja och möjlighet till total öppenhet i intervjusituationen, vilket tagits 
i beaktande i analysen av svaren. Bibliotekarierna medverkar dock i sin yrkesroll och 
frågorna har inte varit av känslig karaktär. Därför har jag bedömt att det inte haft någon 
betydande påverkan på respondenternas intervjusvar. Respondenterna har givits 
fingerade namn: Alicia, Beatrice och Cecilia. För att förhindra identifiering presenteras 
inte respondenterna individuellt. Istället presenteras de skolbibliotek de är verksamma 
vid.

5.2 Validitet och reliabilitet

Kvalitativ forskning kritiseras ibland för att vara subjektiv och svår att replikera. Man 
förleds lätt att tro att det är helheten som redogörs för, när det i realiteten är en 
beskrivning av en del av verkligheten, en aspekt. Slutsatserna är därmed inte 
generaliserbara. Beskrivningen som framkommer gäller därmed inte för större enheter 
än den undersökta (Bryman 2002). Kritiken gäller också dess bristande transparens, 
men detta kan undvikas genom att redovisa forskningsprocess, metod och 
tillvägagångssätt så tydligt som möjligt, vilket har varit ambitionen att göra här.

Reliabilitet och validitet är i första hand kvantitativa mätinstrument. Reliabilitet avser 
hur pålitlig undersökningen är. Om den gjordes om, skulle samma resultat erhållas? 
Man söker en undersökning som inte påverkas av tillfälligheter eller vem som gjort 
undersökningen, dvs.frånvaro av slumpmässiga fel. Reliabiliteten har i den här studien 
säkrats genom att delar av materialet har dubbelkodats, dvs. kodats om för att jämföra 
kodningarna och därmed kontrollera intrasubjektiviteten, dvs. att samma resultat erhålls 
vid olika analystillfällen (Bergström & Boréus 2005).

Validitet avser om undersökningen mäter vad den säger sig mäta. Mäter frågorna vad de 
ska mäta och svarar respondenterna så som analysen påstår att de svarar? Begreppen 
validitet och reliabilitet används ofta på samma sätt i kvalitativa undersökningar, men 
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även alternativa mätkriterier förekommer. Man talar då istället om trovärdighet och 
äkthet (Bryman 2002, s. 259ff; Merriam 2009, s. 211f). För att möta kraven på 
trovärdighet och äkthet använder jag respondentvalidering. Samtliga respondenter har 
fått läsa och kommentera de delar av analys- och resultatavsnittet där de själva och 
deras utsagor beskrivs eller citeras för att säkerställa att den beskrivning som förmedlas 
är riktig.

5.3 Insamling av empiri

För att få tillräckligt detaljerade och fylliga data tillämpas datatriangulering. 
Styrdokument och kvalitativa intervjuer bildar underlag för analysen. En kombination 
av insamlingsmetoder eller datakällor kan användas för att få ett bredare dataunderlag 
och fler perspektiv på det undersökta fenomenet, vilket kan bidra till ett förtydligande 
av trender och en säkrare grund för tolkningen eller valideringen av de påståenden som 
görs för att erhålla mer giltiga (valida) slutsatser (Wildemuth 2009, kap. 17, Repstad 
2007, kap. 2).

5.3.1 Styrdokument

För att undersöka undervisningens mål, om det finns en tydlig tanke om progression i 
undervisningen och författarnas syn på skolbiblioteket som pedagogisk resurs, behöver 
de aktuella styrdokument som reglerar undervisningen samlas in och analyseras. 
Dokumenten kan avslöja sådant som inte annars blir känt, som mål och andra faktorer 
som inte lika tydligt framkommer i enskilda intervjuer. Till skillnad från intervjuer eller 
andra kvalitativa metoder, har dokument också den fördelen att de är icke-reaktiva. De 
har som regel tillkommit oberoende av den aktuella forskningen och kan därmed ses 
som stabila källor (Merriam 2009, s. 139). Av detta följer att dokument som analyseras 
oftast inte är framtagna i syfte att användas som forskningsunderlag, eller åtminstone 
inte för just det aktuella forskningsändamålet. I den här uppsatsen används uteslutande 
offentliga styrdokument där författarna och tidpunkten i samtliga fall utom ett (IKT-
strategi för Lunds skolor) är angivna. Samtliga finns tillgängliga via Lunds kommuns 
respektive Skolverkets webbplatser. Därtill är tanken just att undersöka hur målen 
uttrycks i de olika styrdokumenten och därmed råder kongruens mellan dokumentet och 
forskningsändamålet.

Styrdokumenten säger dock bara något om just målen och arbetsplanerna. Som ensam 
insamlingsmetod är data från dokument därför inte tillräckligt. Välformulerade 
styrdokument och faktisk undervisning behöver exempelvis inte alltid stämma överens. 
Kvalitativa, semistrukturerade intervjuer ger tillgång till skolbibliotekariernas egna 
perspektiv på styrdokumentens betydelse, hur undervisningen bedrivs, hur 
progressionen i praktiken ser ut och hur de ser på sin roll som pedagogisk resurs i 
undervisningen. Nackdelen är att respondenternas svar och reflektioner riskerar att bli 
kontextlösa när de inte ställs i sitt sammanhang, i relation till de mål man ställt upp för 
sin undervisning (Repstad 2007, s. 34). För att möta risken för diskrepans mellan 
uppställda mål och den faktiska undervisningen– mellan vad som sägs görs och vad som 
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faktiskt görs – samt för att få skolbibliotekariernas perspektiv på mål, på hur 
styrdokumenten tillämpas i praktiken och på sin roll som pedagogisk resurs kombinerar 
jag dokumentstudierna med kvalitativa intervjuer med de som faktiskt arbetar med den 
dagliga verksamheten. De kända svagheterna, eller nackdelarna, med respektive metod 
minimeras genom att använda kompletterande metoder.

5.3.2 Intervjuer

Kvalitativa intervjuer har genomförts med samtliga tre skolbibliotekarier verksamma 
inom det undersökta skolområdet. Jag har använt mig av en semistrukturerad 
intervjuguide som, förutom inledande bakgrundsfrågor, är indelad efter uppsatsens 
teman (bilaga 1). Den semistrukturerade intervjun har valts för att den tillåter att 
eventuella frågor som uppstår i intervjusituationen till följd av respondentens svar är 
möjliga att inkludera. Intervjun blir mer dynamisk då man har möjlighet att följa upp 
trådar och ämnen som dyker upp beroende av respondentens svar, ställa följdfrågor, 
göra tillägg och utforska allt av intresse för studiens syfte. Den semistrukturerade 
intervjun är inte heller begränsad av den ordningsföljd som ges i intervjuguiden utan 
kan fortsätta ett spår och sedan gå tillbaka till frågor som inte behandlats (Merriam 
2009, s. 90ff, Repstad 2007, s. 86ff).

Intervjuguiden inleds med en begreppsdiskussion som fokuserar på 
informationskompetens och är därefter indelad efter de teman som uppsatsen 
undersöker, med ett avsnitt som berör styrdokument och progression och ett som 
berör skolbiblioteket som pedagogisk resurs. Här behandlas frågor kring hur 
undervisningen ser ut i olika årskurser/stadier och vad bakgrunden till detta är; 
styrdokumentens betydelse för progressionen; hur skolbiblioteket och skolbibliotekarien 
fungerar som pedagogisk resurs i användarundervisningen; samt skolbibliotekets roll i 
det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Som ett första steg e-postade jag skolbibliotekarierna vid det skolområde som vunnit 
utnämningen ”Årets skolbibliotek” föregående år (2011) och presenterade mig själv och 
syftet med min uppsats. Samtliga respondenter är intressanta för uppsatsens syfte 
genom sin individuella erfarenhet och inblick gällande det skolområde som här 
undersöks och alla tre var intresserade av att medverka. Vi har haft fortsatt 
e-postkontakt för att bestämma datum för intervju. Respondenterna har själva fått 
bestämma dag, tid och plats för intervjun och har valt en plats, sin arbetsmiljö, där de 
känner sig hemma. Efter att datum bestämts har respondenterna fått ett introduktions-
brev med en beskrivning av uppsatsens specifika teman, för att ge dem möjlighet att 
reflektera över de ämnen som kommer att fokuseras på under intervjun (bilaga 2). Varje 
intervjutillfälle har inletts med att jag berättat om uppsatsens syfte och fokus och målet 
med intervjun för att undvika att intervjun tog en annan riktning. Varje nytt avsnitt i 
intervjuguiden introduceras med några beskrivande, eller förklarande ord, som 
bakgrund för att tydliggöra vilket perspektiv som frågorna fokuserar på. Jag har följt de 
forskningsetiska principerna om krav på information, nyttjande, samtycke och 
konfidentialitet som ska fungera som riktlinjer i förhållandet mellan forskare och 
undersökningsdeltagare (Bryman 2002). Respondenterna har informerats om uppsatsens 
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syfte och frågeställningar i det introduktionsbrev som skickades ut. De har informerats 
om att de deltar på frivillig grund och när som helst kan avbryta sin medverkan. 
Intervjumaterialet finns inte tillgängligt för någon annan än författaren och kommer inte 
att lämnas vidare till tredje part eller användas i några andra icke-vetenskapliga syften. 
Kravet på konfidentialitet har också följts. Respondenterna har anonymiserats. 
Anonymisering är en grundläggande etisk princip, men då respondenterna intervjuades i 
sin yrkesroll som skobibliotekarier på vad som utsetts till ”Årets skolbibliotek” ansåg 
jag det inte relevant att försöka anonymisera skolområdet. Det förhållandevis 
begränsade antal mottagare av ”Årets skolbibliotek” skulle göra det tämligen 
lättigenkännligt även om skolområdet hade anonymiserats. Öppenhet och tydlighet har 
därför varit att föredra. Respondenterna har fått information om villkoren och har givit 
sitt samtycke till att medverka under dessa premisser.

5.4 Bearbetning

I uppsatsen tillämpas induktiv och komparativ innehållsanalys, vilket ger möjlighet att 
systematiskt hantera och kategorisera återkommande teman, mönster och beskrivningar 
från dokument och intervjuer utifrån uppsatsens centrala tema och frågeställningar. 
Analysmetoden tillämpas på båda insamlingsmetoderna. 

5.4.1 Dokumentanalyser

Analysen har inletts med att styrdokumenten gåtts igenom var för sig i en systematisk 
process som inbegripit en tolkning av rådata, parallellt med att mönster och 
återkommande teman som fångat relevanta egenskaper har fått bildat kategorier för att 
besvara forskningsfrågorna.

Svaren bildar enheter, där en enhet kan vara allt från ett ord till ett längre stycke och där 
varje enhet karaktäriseras av att den är heuristisk, dvs. ger relevant information och är 
betydelsebärande i sig själv. Att identifiera teman har innefattat att urskilja aktiviteter, 
mål, syften och kunskaper för olika årskurser i de olika styrdokumenten för att upptäcka 
och analysera eventuell progression. Det har även handlat om att undersöka huruvida 
skolbiblioteket nämns i samband med dessa teman för att identifiera vilken funktion 
skolbiblioteken bedöms fylla. Jag har upprätta individuella scheman för varje 
styrdokument och därefter jämfört styrdokumenten i en frekvenstabell vad beträffar 
återkommande mönster eller regelbundenheter, gemensamma teman eller kategorier, 
som då bildat enheter och kodats, dvs. namngivits och sorterats i rätt över- och 
undergrupper. Anteckningarna har förts in i ett separat schema för att skapa ett 
fungerande analysverktyg.

Kategorier kan skapas av forskaren själv, av deltagarna i studien eller baseras på 
litteraturen. I det senare fallet bör man vara medveten om att litteraturen inte har samma 
kontext och forskningsfråga som själva studien, vilket innebär viss fara för att man låser 
sig vid någon annans kategorier och nya inte genereras utifrån det material man har 
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framför ögonen (Merriam 2009). I min studie har jag valt att skapa kategorierna själv 
utifrån de mest återkommande teman som nämns i styrdokumenten. Kategorierna ska:

• Ge svar på forskningsfrågorna för att uppnå syftet med studien;
• Vara uttömmande. All information av intresse i styrdokumenten ska rymmas 

inom en kategori eller subkategori. Inga identifierade aktiviteter ska lämnas 
därhän;

• Vara ömsesidigt uteslutande. Ingen enhet ska förekomma i mer än en kategori. 
Detta har varit problematiskt för vissa enheter. Benämningarna för likvärdiga 
aktiviteter kan skilja mellan de olika styrdokumenten och i vissa styrdokument 
förekommer mer övergripande eller sammanfattande benämningar som kan 
rymma fler enheter, medan det är mer detaljerade specificeringar i andra. 
Riktlinjen har varit att utröna vilken huvudsaklig enhet som åsyftats och placera 
enheten inom den kategorin, om inte benämningen tydligt omfattat två 
individuella aktiviteter och därmed placerats i respektive kategori;
Exempel: ”Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor.”
Här åsyftas både sökning i tryckta medier och via Internet och enheten har 
därför kodats i båda kategorierna.

• Vara precisa. Namnet ska hamna så nära vad som ryms inom kategorin som 
möjligt och stämma överens med vad som beskrivs inom kategorin; samt

• Begreppsligt överensstämmande. Samma nivå av abstraktion ska gälla för alla 
kategorier på samma nivå. Kategorierna utgår från de teman, aktiviteter och 
mönster som nämns i styrdokumenten. Här behandlas både förmågor och 
kompetenser samt system och verktyg, vilket komplicerar kategoriseringen. 
Principen har dock varit att utgå från de återkommande teman som lyfts fram i 
styrdokumenten och som berör ämnet användarundervisning. Då 
samstämmigheten mellan styrdokumenten är förhållandevis stor vad gäller 
benämning och uppdelning har dessa mönster varit vägledande även i 
benämningen av kategorierna. (Merriam 2009, s. 185-186)

De identifierade kategorierna i varje enskilt styrdokument har kodats och räknats vid två 
separata tillfällen, s.k. dubbelkodning, för att öka intrasubjektiviteten och reliabiliteten i 
analysen. Förutom att identifiera återkommande teman så undersöks av vem, var, när 
och i vilket syfte dokumentet har författats. Vad vill författaren uppnå? Vem är avsedd 
mottagare? Vilka är omständigheterna och skälen till att dokumentet producerades? 
Vilka informationskällor har legat till grund för dokumentet och var ligger författarens 
"bias", dennes förförståelse och intresse i dokumentet?

Prior rekommenderar att man undersöker vad som är ”referenced”; vad som omnämns i 
dokumentet, vilket därefter indexeras och räknas (2009). Frekvensräkning säger 
förvisso mycket om ett dokuments fokus, men det är först när dokumentets funktion 
identifieras – hur det används i sitt sociala sammanhang, hur referenserna synkroniserar, 
vilka mönster som framträder, hur texten används i konkreta, dagliga situationer – som 
det ger några större inblickar. Man går från att se på dokumentets ytinnehåll till dess 
funktion eller roll. Prior benämner dokument som en ”situated product”. Vad synliggörs 
och vad omnämns inte? Vad som är med och inte är en del av ett dokuments betydelse 
och det är därmed även intressant att se på vad som inte omnämns. Jag menar, liksom 
Prior, att organisationers dokument inte bör ses som enstaka verktyg (2009, s. 21ff). De 
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är beroende av sin kontext och en analys måste därför också ta hänsyn till hur 
dokumentet relaterar till ett större sammanhang och hur det konkret används. Därför har 
jag funnit det betydelsefullt att med hjälp av intervjuer också undersöka hur 
dokumenten tillämpas inom det undersökta skolområdet.

5.4.2 Intervjuer

Intervjuerna spelades in med hjälp av smartphone och transkriberades därefter. Då det 
endast rört sig om tre intervjuer har det varit rimligt att transkribera samtliga viktiga 
temaavsnitt, medan bakgrundsfrågorna och det inledande småpratet har komprimerats i 
sammanfattande referat. Transkriberingarna har fokuserat på att återge respondenternas 
berättelser så ordagrant som möjligt, men viss anpassning från muntligt språk till 
skriftspråk har gjorts, då upprepningar och stakningar som skulle kunna få 
respondenterna att framstå som osammanhängande eller förvirrade har uteslutits. Varje 
intervju tog ca 45 minuter att genomföra och ca 4 timmar att transkribera. Utskrifterna 
har varit till stor hjälp i analysarbetet. Respondenternas svar har kodats och analyserats 
utifrån uppsatsens frågeställningar och återkommande teman. Respondenterna har i 
förväg fått se och godkänna de citat som används i uppsatsen.

6 Resultat och analys

6.1 Presentation av styrdokument

Skolbiblioteksverksamheten inom Norra Fäladens skolområde regleras av flera 
styrdokument. Det gäller både lokala och nationella dokument. De förra består av de 
kommunala strategier och riktlinjer som berör skolbiblioteksverksamheten, samt av den 
lokala handlingsplan som tagits fram inom det egna skolområdet. De senare består av 
nationella lagar och mål. Skollagen anger att ”[e]leverna i grundskolan, grundsärskolan, 
specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till 
skolbibliotek” (Skollag: SFS 2010:800, 2 kap. 36 §) och bibliotekslagen fastslår att 
"[f]olk- och skolbibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar 
genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras 
behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning” (Bibliotekslag: SFS 
1996:1596, 9 §). Det nationella styrdokument som mest berör användarundervisning är 
läroplanen som reglerar grundskoleverksamheten, LGR11, vilket därför gör denna mest 
intressant att undersöka närmare.

I uppsatsen har de lokala styrdokumenten undersökts var för sig, samt i relation till det 
överordnade, nationella styrdokumentet LGR11. Gemensamt för samtliga styrdokument 
är att det finns beskrivningar av vilka mål eleverna ska uppnå eller aktiviteter de ska 
arbeta med inom de olika skolformerna eller årskurserna, indelat efter årskurser F-3,
4-6, 7-9 eller för varje enskild årskurs.
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6.1.1 Lokal handlingsplan för skolbiblioteksverksamheten på Norra 
Fäladens skolområde

Inom skolområdet tillämpas Lokal handlingsplan för skolbiblioteksverksamheten på 
Norra Fäladens skolområde, i analysen benämnd Lokal handlingsplan (Carlsson, 
Önnerfält & Davidson-Bask 2011). Planen reglerar skolbiblioteksverksamheten från 
förskoleklass till årskurs 9 och har tagits fram i samband med att ett arbetslag bestående 
av skolbibliotekarier, skolledare och lärare inom Norra Fäladen deltog i 
fortbildningssatsningen SMiLE under 1,5 år med start 2007. SMiLE står för 
Skolbibliotekets Möjligheter i Lärandet för Eleven och genomfördes som ett samarbete 
mellan Malmö högskola och Pedagogiska centralen på uppdrag av dåvarande 
Myndigheten för skolutveckling. Tolv skolor från södra Sverige deltog i 
fortbildningsprojektet och fick under projekttiden tillfälle att, tillsammans med mentorer 
från Skolbibliotekscentralerna, utveckla idéer om skolbibliotekets pedagogiska 
möjligheter (Hell 2008, s. 106). Handlingsplanen arbetades fram gemensamt av Norra 
Fäladens deltagare i projektet. Den revideras regelbundet i takt med att andra 
styrdokument tillkommer eller ändras, samt i enlighet med önskemål och behov inom 
organisationen. Som författare står de tre bibliotekarier som är verksamma inom 
skolområdet. Dokumentet är offentligt, men vänder sig i första hand till personal, elever 
och föräldrar inom skolområdet. Den senast reviderade upplagan är från augusti 2011 
och finns tillgänglig på Lunds kommuns hemsida. Dokumentets syfte är att fungera som 
praktiskt tillämpbar handlingsplan för skolbiblioteksverksamheten inom skolområdet. 
Den är detaljerad och specificerar vilka aktiviteter och färdigheter eleverna ska möta 
och lära sig tillämpa. Planen specificerar vad som ”minst ingår som obligatorisk 
bibliotekskunskap för varje årskurs” (Carlsson, Önnerfält & Davidson-Bask 2011). 
Överordnade dokument är övriga dokument som återfinns i analysen tillsammans med 
de lagar som reglerar skolbiblioteksverksamheten i Sverige.

6.1.2 Riktlinjer för informationssökning

Skolbibliotekscentralen inom Lunds kommun har formulerat gemensamma Riktlinjer 
för informationssökning, i analysen benämnd SBC:s riktlinjer, för skolbiblioteks-
verksamheten vid kommunens samtliga kommunala grundskolor. Även detta dokument 
är offentligt och finns tillgängligt på Lunds kommuns hemsida. Riktlinjerna har tagits 
fram med syfte att etablera gemensamma mål för skolbiblioteksverksamheten inom 
kommunen och riktar sig i första hand till skolbibliotek, skolbibliotekarier och 
skolledare. Riktlinjerna är inte tvingande, utan är rekommendationer som skolorna kan 
följa så att elever ska få så likvärdig undervisning som möjligt och därigenom likvärdig 
kompetens. Målet är att eleverna ska bli väl förtrogna med sökstrategier, med de 
databaser som används gemensamt inom kommunen, samt med begreppen 
källförteckning och källkritik. Vikten av att elever ges en likvärdig förberedelse för 
vidare studier betonas. Det låg också till grund för framtagandet av styrdokumentet, 
efter att man från gymnasieskolornas sida uppmärksammat Skolbibliotekscentralen på 
förstaårselevernas kraftigt skiftande färdigheter i informationssökning (Riktlinjer för 
informationssökning 2012; intervju Alicia). Dokumentet utgår från övriga fastställda 
styrdokument för undervisning inom det obligatoriska skolväsendet samt Lunds 

25



kommuns IKT-strategi.

6.1.3 IKT-strategi för Lunds skolor

Lunds kommuns Barn- och skolförvaltning har tillsammans med Utbildnings-
förvaltningen tagit fram en gemensam strategi för IKT-arbetet i syfte att utveckla och 
säkerställa arbetet med IKT från förskola till vuxenutbildning inom Lunds kommun i 
skolornas dagliga verksamhet. Strategin ska i sin tur ligga till grund för framtagandet av 
egna lokala IKT-strategier ute på skolorna. IKT-strategi för Lunds skolor, i analysen 
benämnd IKT-strategi, talar inte om informationskompetens utan om digital kompetens 
och tyngdpunkten ligger på att elever ska lära sig behärska teknik och verktyg, där 
”[g]runden för den digitala kompetensen läggs i förskolan och är väsentlig för den 
samlade måluppfyllelsen i skolan” (2010, s. 7). Precis som övriga styrdokument är 
strategin konkret och detaljerad. Här specificeras vad varje elev bör kunna i respektive 
stadium (förskola, F-3, 4-6, 7-9 osv.). Dokumentet från 2010 är offentligt, tillgängligt 
som pdf via kommunens hemsida och riktar sig främst till skolorna och skolledarna i 
kommunen. Dokumentet ”tar sitt avstamp i EU-kommissionens åtta nyckelkompetenser 
för ett livslångt lärande” där det särskilt är den digitala kompetensen som man fokuserar 
på (ibid., s. 3).

6.1.4 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(LGR11)

En läroplan är de framtagna riktlinjer inom det offentliga skolväsendet som syftar till att 
reglera de värden och mål som ska genomsyra undervisningen vid landets skolor.Det 
finns läroplaner för förskolan; för gymnasiet; och, som här, för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet. Läroplaner utfärdas av regeringen, men som 
utgivare står Skolverket och den riktar sig huvudsakligen till skolledare, lärare, elever 
och föräldrar. Den aktuella läroplanen, hädanefter benämnd LGR11, togs fram 2010 och 
började tillämpas höstterminen 2011. Den består av två delar, dels övergripande mål och 
riktlinjer och dels individuella kursplaner för respektive ämne. Kursplanerna i LGR11 är 
mindre detaljerade än övriga styrdokument. Informationssökning, källkritik och andra 
aktiviteter inom användarundervisningen anges i samband med de individuella 
kursplanerna för ämnena svenska, NO, SO. Här specificeras vilka kunskapskrav som 
gäller för respektive stadium.

6.2 Presentation av respondenter

Respondenterna har givits fingerade namn: Alicia, Beatrice och Cecilia. För att 
förhindra identifiering presenteras inte respondenterna individuellt. Istället presenteras 
de skolbibliotek de är verksamma vid.
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Backaskolan, åk F-2, har 289 elever och är bemannat 18 timmar/vecka, fördelat på 3 
dagar. Eleverna har tillgång till biblioteket via lärarna när skolbibliotekarien inte finns 
på plats. Lovisaskolan, åk 3-5, har 218 elever och är bemannat 12 tim/vecka, fördelat 
över 2 dagar. En bibliotekarie delar sin tid mellan båda dessa skolor.

Ladugårdsmarken, åk F-3, har under 100 elever och är bemannat 8 tim/vecka. 
Svenshögsskolan, åk F-5, har 120 elever och är bemannat 12 tim/vecka. Även här har 
eleverna tillgång till biblioteket via lärarna när biblioteket inte är bemannat. En 
bibliotekarie delar sin tid också mellan dessa skolor.

Den tredje bibliotekarien arbetar på Fäladsgården, med 400 elever i årskurserna 6-9. 
Fäladsgårdens skolbibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek, medan de övriga är 
renodlade skolbibliotek. Norra Fäladen har också de mest generösa öppettiderna. 
Biblioteket håller öppet hela dagar måndag-fredag, utom tisdag och torsdag då de har 
stängt 11-13 och finns därmed tillgängligt för eleverna större delen av skolveckan. 
Bibliotekarien har här 20 timmars tjänstgöring som skolbibliotekarie. Samtliga elever 
från årskurs 7 har egna datorer och skolan har även en klassuppsättning datorer till 
utlåning.

6.3 Sammanfattande resultat och analys 

Här presenteras resultat och analys av undersökningen av styrdokumenten och 
intervjuerna gemensamt och tematiskt utefter uppsatsens frågeställningar.

För att analysera styrdokumenten har återkommande teman/aktiviteter som identifierats 
delats in i följande kategorier:

• Läsförmåga (lästekniker, läsförståelse, lässtrategier)
• Informationssökning, allmänt

◦ Bibliotekssystem (biblioteksorientering, avdelningar, katalogsökning)
◦ Tryckta medier (inkl. alfabetisering, sökning i tryckta medier, 

uppslagsverk)
◦ Internet (sökmotorer, länksamlingar)
◦ Databaser (och övriga elektroniska medier, som t.ex. CD-ROM)

• Informationshantering (sålla, sovra, relevansbedöma, bearbeta)
• Källhantering (källhänvisning, källförteckning, citeringsregler)
• Källkritik (jämföra källor, kritiskt granska)
• Upphovsrätt
• Netikett/nätsäkerhet & sociala medier

Här framträder vissa mönster. Flera aktiviteter omnämns i ungefär lika hög utsträckning 
i de olika styrdokumenten. Det gäller källkritik, upphovsrätt och 
netikett/nätsäkerhet & sociala medier. Även om det råder vissa individuella 
skillnader mellan ämnena svenska, SO och NO i LGR11 så tillmäts aktiviteterna 
sammantaget likvärdig betydelse, i frekvens räknat. För de andra aktiviteterna är 
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skillnaderna däremot större. Informationssökning via bibliotekssystem omnämns, 
förutom vid ett tillfälle i LGR11 (svenska) och då först i årskurs 9, endast i SBC:s 
riktlinjer och Lokal handlingsplan, där det är en av de mest frekvent omnämnda 
aktiviteterna. Samma sak gäller för databaser: sökning i elektroniska medier omnämns 
varken i LGR11 eller i IKT-strategi, medan det är den mest frekvent omnämnda av 
samtliga aktiviteter i Lokal handlingsplan. Däremot uttrycker LGR11 hur information 
ska sökas i olika källor, en mer generell beskrivning som kan omfatta alla typer av 
medier. Under de mer detaljerade beskrivningarna nämns också flera typer av medier 
och källor (observationer, intervjuer, tidskrifter, Internet) utan att databaser (elektroniska 
medier) specifikt omnämns förrän i högstadiet. Informationssökning via tryckta 
medier, respektive via Internet, omnämns inte alls, respektive endast 2 gånger i IKT-
strategi, medan det är relativt likvärdigt och prioriterat i övriga styrdokument. Även 
källhantering är högfrekvent i Lokal handlingsplan, medan det är något mindre 
frekvent i SBC:s riktlinjer och minst vanligt i de båda andra styrdokumenten.

Frekvens säger visserligen något om hur högt prioriterad aktiviteten eller färdigheten 
anses vara, liksom det säger något om hur ofta och när eleverna möter aktiviteten och 
får denna träning. Men att det inte är omnämnt i styrdokumentet behöver naturligtvis 
inte betyda att det inte förekommer, eller att det inte tillskrivs betydelse. Orsaker till 
skillnaderna har delvis att göra med vem som är avsändare och vad syftet med 
styrdokumentet är. Ett mer praktiskt tillämpbart dokument, specifikt avsett för 
skolbiblioteksverksamhet, lägger naturligtvis också större tonvikt vid aktiviteter där 
skolbiblioteket har en aktiv roll att fylla, medan en IKT-strategi har större fokus på de 
instrumentella färdigheterna och en läroplan mer på de övergripande kunskapsmål som 
ska uppnås, vilket inte är fokus för den här uppsatsen.

Vad som är mer intressant för uppsatsens syfte är dels att se när och hur ofta de olika 
aktiviteterna omnämns, samt vilken nivåbeskrivning som anges. Detta för att undersöka 
hur behovet av progression inom användarundervisningen möts, vilket redovisas i nästa 
avsnitt. Vilken roll styrdokument spelar för progressionen inom användar-
undervisningen är fokus för avsnittet därefter, medan jag ägnar sista avsnittet åt hur 
skolbiblioteket, skolbibliotekarier och deras pedagogiska funktion omnämns.

6.3.1 Hur möts behovet av progression inom användarundervisningen?

För att undersöka hur behovet av progression möts måste man identifiera vad 
progression inom användarundervisning är. Jag använder här begreppet i betydelsen 
utveckling genom stegvis inlärning och kontinuerlig och framåtskridande utveckling av 
kunskaper. Progressionen uttrycks i kunskapsdjup, grad av komplexitet och ökad 
självständighet, vilket de fyra nivåerna i den tillämpade modellen Standards for the 
21st-century learner åskådliggör. Progressionen synliggörs också genom att:

• Identifiera vilka aktiviteter som introduceras och arbetas med inom respektive 
årskurs/stadium och se hur de återkommer i olika årskurser;

• Identifiera om någon progression, stegring eller utveckling är synbar: vilka mål 
ställs upp för aktiviteterna, handlar det om repetition eller vidareutveckling av 
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tidigare kunskap, om introduktion eller fördjupad kunskap, uttryckt i termer som 
”allmän förtrogenhet”, ”kännedom om”, ”kunskaper om”, ”färdigheter”  kontra 
”mer om”,  ”god kännedom om”, ”fördjupad kunskap om”, ”goda färdigheter i”; 
eller ”förmåga” kontra ”god förmåga”, ”enkel sökning” kontra ”avancerad 
sökning” osv.

Vissa aktiviteter förekommer mer frekvent för att de återkommer i flera årskurser, eller 
stadier, medan andra inte anses behöva introduceras tidigare eller repeteras lika ofta. 
Variationen mellan styrdokumenten är här i vissa fall lite större.

I LGR11 märks progressionen framför allt genom vilka aktiviteter och färdigheter som 
nämns var. I mellanstadiet gäller ”[t]olkning och granskning av information” i ”t.ex. 
faktatexter och tidningsartiklar”, medan det i högstadiet handlar om ”[k]ällkritisk 
granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och 
samhällsdiskussioner” (2011, s. 130ff). Inom ämnet svenska ska man i årskurs 1-3 
exempelvis utföra ”[i]nformationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för 
barn”, medan det i årskurs 4-6 handlar om ”[i]nformationssökning i några olika medier 
och källor, t.ex. uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet” (ibid. 
s. 224f). Fler källor och medier introduceras ju högre upp i ålder eleverna kommer. 
Målbeskrivningarna innehåller också mer information och mer avancerade uppgifter i 
högstadiet.

I kommunens IKT-strategi anges vilka mål som ska uppnås för respektive stadium. 
Strategin beskriver hur ”stegen i rekommendationerna för de olika skolformerna bygger 
på varandra”, vilket visar att det finns en avsiktlig tanke om progression i 
undervisningen. Det bekräftas också av att en tydlig utveckling syns i de formulerade 
målen. I årskurs F-3 ska varje elev kunna ”använda sökmotorer på Internet” och ”arbeta 
med källkritik”. Årskurs 4-6 ska nå ett steg längre, då eleven ska kunna ”hitta relevant 
information på Internet, jämföra källor och pröva deras trovärdighet”. Eleven ska även 
bli ”medveten om” upphovsrätt. I årskurs 7-9 förväntas eleverna nå ytterligare ett steg. 
Det handlar inte längre bara om att använda och hitta relevant information. Nu ska man 
lära sig att ”sålla i stora informationsmängder” samt ”kritiskt bedöma källors relevans 
och trovärdighet”. Det krävs också mer än bara medvetenhet om upphovsrätt. Nu ska 
eleven kunna ”tillämpa och vara insatt i lagar som PUL och Upphovsrättslagen” (IKT-
strategi för Lunds skolor 2010, s. 8).

I både SBC:s riktlinjer och Lokal handlingsplan är progressionen tydligare uttryckt. De 
olika kategorierna återkommer och stegringen/utvecklingen formuleras i planerna. I 
SBC:s riktlinjer anges för Informationssökning via bibliotekssystem att man i årskurs 
3 ska ha ”[a]llmän förtrogenhet med biblioteket, dess olika medier samt biblioteks-
katalogen”, medan årskurs 6 ska ”[b]ehärska enklare sökningar i bibliotekskataloger och 
förstå sambandet mellan dessa och var böckerna står” samt ”[f]örstå att litteratur är 
placerad efter ämne enligt gällande bibliotekssystem”. Årskurs 9, ska i sin tur ha 
”kunskaper i avancerad sökning i bibliotekskatalogen”. När det gäller källhantering 
och upphovsrätt ska årskurs 3 ”[f]örstå vikten av att ange källa”, årskurs 6 ”[h]a 
förtrogenhet med regler kring upphovsrätt för både text och bild” och årskurs 9 ”[h]a 
kunskap om regler för citering, samt hur man upprättar en korrekt källförteckning” och 
ha ”[g]od kännedom om regler kring upphovsrätt för både text och bild”. I årskurs 6 ska 
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man ha hunnit få ”[k]ännedom om de kommungemensamma databaserna” medan man i 
årskurs 9 ska ha uppnått ”[f]ärdighet i att söka i de kommungemensamma databaserna” 
(Riktlinjer för informationssökning 2012). Progressionen uttrycks i första hand genom 
graden av kännedom eller kunskap om momentet.

Till skillnad från övriga styrdokument anges aktiviteterna i Lokal handlingsplan för 
varje enskild årskurs. I årskurs 3 får man exempelvis se ”exempel på sökmotorer och 
databaser (NE)”, dvs. informationssökning via Internet och via databaser. I årskurs 4 
har man ”[u]tökad informationssökning” där bl.a. den kommunala länksamlingen 
LUSKA gås igenom och i årskurs 5 ges ”[f]ördjupad sökskola” då ytterligare en databas 
(Landguiden) introduceras, samtidigt som NE och LUSKA repeteras. I årskurs 7 
introduceras Mediearkivet, i årskurs 8 Alex, medan man i årskurs 9 introducerar 
Artikelsök och får ”fördjupad kunskap i strategisk informationssökning”. Källkritik och 
källhantering introduceras i årskurs 4 då användarundervisningen innehåller ”lite om 
källor”, vilket utvecklas i årskurs 5 med ”mer om källkritik [och] källförteckning”, 
vilket sedan återkommer och utökas i följande årskurser. Informationssökning via 
bibliotekssystem får eleverna först genom att skolans OPAC introduceras i årskurs 3, 
med repetition i årskurs 4, för att sedan lära sig kommunens OPAC i årskurs 5, med 
repetition i årskurs 6 och fördjupning genom genomgång av ”avancerad sökning” av 
katalogen i årskurs 7 (Carlsson, Önnerfält & Davidson-Bask 2011). Progressionen 
märks här genom att tidigare genomgångna aktiviteter vidareutvecklas, samt genom att 
mer avancerade moment introduceras först när mer grundläggande kunskaper övats. 
Även här uttrycks progressionen också genom nivåmarkörer som ”utökad”, ”lite om” 
kontra ”mer om” osv.

De mest verksamhetsnära styrdokumenten är också de mest konkreta och detaljerade. 
Progressionen är också tydligare formulerad, delvis genom att vara just så detaljerad 
och konkret, men också genom att utvecklingen/stegringen/fördjupningen uttryckligen 
formuleras, medan LGR11 har mer övergripande och generella målbeskrivningar. Även 
respondenternas egna utsagor ger en bild av progressionen inom Norra Fäladen. Till 
skillnad från handlingsplanen används inte läroplanen dagligen av skolbibliotekarierna, 
som poängterar att det är lärarnas ansvar att målen i läroplanen uppfylls (Beatrice, 
Alicia). Men i kraft av överordnat styrdokument är LGR11 vägledande för övriga. I den 
mån det råder någon skillnad mellan när aktiviteter introduceras, är det överlag de mer 
verksamhetsnära styrdokumenten som för in moment tidigare och oftare i 
användarundervisningen än vad som görs i LGR11. Källhantering omnämns 
exempelvis redan på mellanstadiet i tre av styrdokumenten medan det inte introduceras 
förrän i högstadiet i LGR11, och då endast i ämnet svenska. Informationssökning via 
databaser introduceras redan på lågstadiet i SBC:s riktlinjer och Lokal handlingsplan, 
medan elektroniska medier nämns först i målen för högstadiet i läroplanen. Detsamma 
gäller upphovsrätt. Alicia reflekterar över skillnaden:

[Det] finns ju först i nian i Läroplanen, tror jag... Nej, alltså, vi börjar prata upphovsrätt  
med ungarna redan i första klass. Och då får man ju prata om det utifrån en bok t.ex. ”Vem  
är det som pratar i den här boken? Jaha, Camilla Lagerkvist står det här. Det är författaren.  
Varje bok har en författare.” Och sedan får man prata om det. Om nätet också. ”Vem är det 
som pratar på den här webbsidan? Varför pratar de?” osv.

Skolbibliotekarierna värderar progressionen högt. Alicia liknar det vid en trappstege och 
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Beatrice talar om det som en röd tråd som gör det möjligt att låta eleverna möta nya 
verktyg och kunskaper som de sedan själva får tillämpa, varpå det repeteras och sedan 
åter tillämpas. Båda understryker hur viktigt det är att det återkommer ”så inte allting 
bara sägs en gång och sedan förväntas det att du kan det” (Beatrice). Alicia betonar 
vikten av ”en successiv upptrappning” där eleverna får lära sig hitta och använda 
information genom stegvis inlärning och utöka efterhand. Hon understryker att det är en 
självklarhet att möta varje elev på den nivå de befinner sig. Självklart finns variationer 
och undervisningen måste anpassas efter elevernas individuella färdigheter, men genom 
att alla skolorna använder samma handlingsplan erbjuds alla elever likvärdiga 
grundkunskaper. Bibliotekarierna är eniga om att planeringen underlättas när man vet 
vad eleverna kan, vad man då kan gå vidare med, vilka tidigare praktiserade färdigheter 
de kan bygga på. Progression inom användarundervisning möjliggörs bäst genom 
undervisning som utgår från autentiska informationsbehov. Alicia berättar att hon sedan 
länge slutat att hålla renodlad informationssökning med fingerade uppgifter eftersom 
det inte fyller någon funktion. Därför är också den integrerade undervisningen och det 
goda samarbetet med lärarna inom skolområdet så viktigt.

En jämförelse med de fyra olika nivåerna i modellen Standards for the 21st-century 
learner tydliggör hur behovet av progression möts i de olika styrdokumenten. Nivå 1, 
utforskning, kritiskt tänkande och kunskapsinhämtning, introduceras under årskurs 1-6 i 
samtliga dokument, medan variationerna är något större när det gäller introduktionen av 
källkritik. Nivå 2, som handlar om hur man hanterar, värderar och använder 
informationen man hittar, introduceras från årskurs 4 och här är likheterna stora. 
Introduktionen av nivå 3, som handlar om upphovsrätt, citeringsregler, netikett/
nätsäkerhet & sociala medier, varierar mer än övriga nivåer. I de lokala styrdokumenten 
introduceras denna nivå tidigare än i det nationella styrdokumentet. Vissa aktiviteter 
introduceras redan i lågstadiet och samtliga moment beskrivs i mellanstadiet. I LRG11 
behandlar man upphovsrätt och nätsäkerhet i mellanstadiet i ämnet svenska, medan man 
i SO väntar till högstadiet. Nivå 4, det sista målet, beskriver vad progressionen syftar 
till, nämligen hur man tillämpar sina kunskaper för fortsatt informationssökning för 
både nytta och nöje uttrycks i mer generella lärandemål och kanske mer för de högre 
årskurserna och faller således utanför ramen för den här uppsatsen.

6.3.2 Styrdokumentens roll för progression inom användarundervisningen

Ju tydligare progressionen betonas och uttrycks i styrdokumenten, desto större 
genomslag får det naturligtvis i undervisningen. Som nämnts beskrivs progressionen i 
de mest verksamhetsnära dokumenten framför allt genom hur aktiviteterna introduceras 
och fördjupas, medan endast IKT-strategi explicit uttrycker att det funnits en avsiktlig 
tanke om progression vid framtagandet av dokumentet.

Ekström skiljer mellan aktiva och passiva styrdokument, där ett aktivt dokument är ett 
som är välkänt inom organisationen, som är levande och kan omarbetas efter behov och 
som används aktivt i arbetet (Ekström 2004). Det är i huvudsak respondenternas svar i 
intervjuerna som legat till grund för att undersöka dokumentens status som aktiva eller 
passiva, samt vilken roll de spelar för progressionen inom användarundervisningen. 
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Samtliga intygar att styrdokumenten haft stor betydelse. De överordnade 
styrdokumenten beskrivs inte av någon av respondenterna som aktiva för dem själva 
eller skolbiblioteksverksamheten, så tillvida att de används dagligen i den egna 
verksamheten, men de har haft betydelse vid formulering och revidering av den egna 
handlingsplanen, som utarbetats både efter de mål som anges i de överordnade 
styrdokumenten och efter den lokala verksamheten (Alicia, Beatrice, Cecilia). Av den 
anledningen koncentrerar sig detta avsnitt i huvudsak på Lokal handlingsplan (Carlsson, 
Önnerfält & Davidson-Bask 2011).

Ekströms modell lyfter fram de 6 mest centrala faktorerna för att säkerställa att 
styrdokument får en aktiv roll: fokus, insikt, mål, tillämpning, handlingsplan och ansvar. 
Fokus för handlingsplanen ligger, precis som Ekström beskriver, på lärandeprocessen 
där de olika stegen i lärandeprocessen tydligt framgår. Kopplingen till verksamhetens 
övergripande mål uttrycks också klart. Biblioteket ska bidra till ”ökad måluppfyllelse 
för eleverna”, men ger inte några direkta, konkreta exempel på just vilka förmågor som 
ska utvecklas (Carlsson, Önnerfält & Davidson-Bask 2011). Dock åskådliggör de 
aktiviteter och åtgärder som nämns vad eleverna får möta och lära sig. Handlingsplanen 
är direkt kopplad till verksamheten och kursplanerna i de olika ämnena, så att ett stort 
geografiavsnitt i årskurs 6 exempelvis inleds med introduktion till databasen 
Landguiden. Därmed ser eleverna vilken konkret nytta de har av databasen. Överlag är 
de olika momenten eller aktiviteterna i handlingsplanen kopplade direkt till 
verksamheten och de stora teman de har i de olika årskurserna, samt vad 
bibliotekarierna i sin yrkeserfarenhet tycker är viktigt. Men självklart har också de 
överordnade styrdokumenten stor betydelse. Målen i handlingsplanen måste 
överensstämma, inte bara med LGR11, utan också med samtliga överordnade, lokala 
styrdokument. Cecilia och Alicia illustrerar detta genom att berätta att handlingsplanen 
fått revideras och någon aktivitet tidigareläggas när IKT-strategi kom, eftersom skolorna 
inte kan ha en plan med andra mål än det överordnade styrdokumentet.

Skolledare, lärare och bibliotekarier inom Norra Fäladen har gemensamt deltagit i 
utarbetandet av områdets handlingsplan. Den har fastställts efter flera remissomgångar 
på skolorna och revideras ständigt efter verksamhetens behov. Den visar på just den 
insikt om skolbibliotekets pedagogiska funktion som Ekström efterlyser och klargör 
uttryckligen att ”målet för biblioteksverksamheten är att vara en pedagogisk resurs i 
lärandet” (ibid.). Handlingsplanen har varit betydelsefull genom att den väldigt konkret 
formulerar för kollegiet vad bibliotekarierna kan och ska utföra. Bibliotekarien på 
Fäladsgården berättar att det i princip endast var tre lärare som använde hennes tjänster 
när hon först kom. ”Så kan man ju inte ha det. Att bara några elever på skolan ska få 
tillgång till skolbibliotekariens tjänster. Då kan jag ju lätt se: ok, den här klassen gjorde 
inte detta i sjuan, då får jag tänka på att jag ser till att de gör det i åttan.”

Handlingsplanen är ett aktivt dokument som skolbibliotekarierna har stort stöd av och 
som även är förankrat inom den egna organisationen. Alicia berättar att man redan från 
början bestämt sig för att inte skapa ett ”ideologiskt dokument med vackra ord”. Liksom 
Ekström föreslår, var målet att ta fram en praktiskt tillämpbar plan som tydliggör vad 
som ska ske och när (Alicia). Genom att handlingsplanen inte bara uttrycker mål och 
visioner utan istället är så konkret och praktiskt användbar och producerad gemensamt 
av skolledare, lärare och bibliotekarier så säkras också tillämpningen av den. Den 
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används vid kollegiets planering vid terminsstarterna och som återkoppling under 
terminens gång, för att säkra så att alla elever inom skolområdet får den undervisning de 
ska ha. Cecilia förklarar att den spelar en stor roll både ”för en själv att falla tillbaka på 
och för... och för att visa på inför lärarkollegiet, så de inte glömmer bort en”. Hon pekar 
vidare på handlingsplanens konkreta betydelse i den dagliga verksamhet. När hon har 
sina inbokade klasser varje vecka utgår hon från vad som står i planen för de 
årskurserna när hon utformar vad som ska behandlas i samlingen. Hårt belastade i tid, 
som alla skolbibliotekarier uppger att de är, måste de ständigt prioritera och där är 
handlingsplanen till stor nytta. De vet var de ”ska lägga krutet”, som Alicia uttrycker 
det. Även om någon aktivitet förskjuts vid något tillfälle, eller någon lärare glömmer att 
kontakta bibliotekarien inför ett projekt där någon aktivitet ska ingå, så finns den 
fysiska handlingsplanen som en checklista där skolbibliotekarierna vid en genomgång 
ser vilka aktiviteter och vilka klasser som inte hunnits med. Bibliotekarien kan då 
kontakta läraren direkt eller välja att istället ta igen det i nästa årskurs, eftersom de har 
kontinuiteten och följer eleverna genom hela grundskolan. Därmed minimeras risken för 
att planerade aktiviteter inte utförs (Alicia, Beatrice, Cecilia). 

Den sista faktorn i Ekströms modell rör skolledarens ansvar att möjliggöra att 
verksamheten kan genomföras och att så också sker. Cecilia bekräftar skolledarens 
betydelse här. Hon berättar att den tidigare rektorn och sedermera områdeschefen för 
Norra Fäladens skolområde själv deltog i SMiLE-projektet och har drivit skolbiblioteks-
frågan och betydelsen av fackutbildade skolbibliotekarier under flera år (Cecilia). 
Genom att ha en skolledare, en områdeschef, som värnar skolbibliotekets roll och som 
för det budskapet vidare till rektorer, lärare och övrig personal möjliggörs också 
genomförandet av den användarundervisning som beskrivs i styrdokumentet.

6.3.3 Skolbiblioteket och skolbibliotekarien som pedagogisk resurs

I Limbergs taxonomi över skolbibliotekets roll beskrivs biblioteket som allt från 
lagerlokal till integrerat i undervisningen och det pedagogiska utvecklingsarbetet. 
Kuhlthau beskriver undervisningen i termer av källcentrerad, stigfinnarcentrerad och 
processcentrerad, medan skolbibliotekariernas roller som organiser, lecturer, instructor, 
tutor och counsellor sträcker sig från att endast organisera bestånd till att vara en tydlig 
pedagogisk resurs i undervisningen.

En genomgång av styrdokumenten tydliggör att avsändaren spelar roll för hur man 
beskriver skolbiblioteket som resurs. I de mer övergripande styrdokumenten omnämns 
skolbiblioteket endast i svepande termer. IKT-strategi fokuserar på elevernas digitala 
kompetens, som omfattar stora delar av den traditionella användarundervisningen. 
Under de pedagogiska målen betonas vikten av ”samarbete inom den egna 
verksamheten... t.ex. skolbibliotek och skolbibliotekscentral” (2010, s. 5), men 
skolbibliotekarien är inte omnämnd bland de personalresurser som ska bistå i det 
arbetet. I LGR11 nämns bibliotek endast allmänt under avsnittet övergripande mål och 
riktlinjer, som en del av rektors ansvar. Där framgår att eleverna "ska kunna orientera 
sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb 
förändringstakt", att det är "nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt 
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granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ", samt att 
"skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av 
god kvalitet och annat stöd för att själva kunna utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, 
datorer och andra hjälpmedel" (ibid., s. 10ff). Här beskrivs biblioteket snarast som en 
lagerlokal och skolbibliotekarien omnämns överhuvudtaget inte.

Men även om skolbibliotek inte alls nämns i LGR11, så ges skolbibliotekariers 
kompetensområden (läsförmåga och läsförståelse, informationssökning och källkritik, 
källhantering och upphovsrätt) stor betydelse. Den bilden bekräftas även av Cecilia: 
”Ordet skolbibliotek nämns ju inte. Men det som nämns hela, hela tiden är ju 
bibliotekets kärnuppgifter. Alltså informationskompetens och läsning ... Vet man vad 
skolbiblioteket har för funktion, så nämns ju funktionen.” Även Alicia uppmärksammar 
att skolbiblioteket inte omnämns i läroplanen men påpekar att det undersökande 
arbetssätt som LGR11 förespråkar ”förutsätter att det finns ett skolbibliotek, eller en 
skolbiblioteksverksamhet”. Att skolbibliotekariers kompetensområden lyfts fram, 
medan skolbibliotekarien eller skolbibliotekets funktion som pedagogisk resurs endast 
ges litet eller inget omnämnande i styrdokument har tidigare uppmärksammats i 
Kylemark & Winthers magisteruppsats om IKT-undervisning i skolan (1998). Trots ökat 
fokus på informationskompetens lyfts alltså skolbibliotekets roll fortfarande inte fram.

I de mest verksamhetsnära styrdokumenten, framtagna för att just beröra skolbiblioteks-
verksamheten, tydliggörs skolbibliotekets pedagogiska roll på ett både konkret och 
praktiskt sätt. I SBC:s riktlinjer anges som det främsta målet för skolbiblioteks-
verksamheten just ”att vara en pedagogisk resurs för eleverna i deras lärandeprocess” 
och skolbibliotekarien ska ”tillsammans med skolans pedagoger lyfta fram de 
informationskällor som är adekvata för eleven och på så sätt rusta eleven inför ett 
livslångt lärande, både formellt och informellt”. ”Att motivera och väcka lust att lära är 
nyckelord för skolbibliotekariernas uppdrag”, menar man (Riktlinjer för informations-
sökning 2012). Här riktas blicken vidare, bortom skolgången, mot det livslånga lärandet, 
vilket överensstämmer med Limbergs beskrivning av skolbiblioteket som en resurs i 
det pedagogiska utvecklingsarbetet. Skolbibliotekariens roll överensstämmer också 
med Kuhlthaus beskrivning av en counsellor.

Som tidigare nämnts beskrivs skobibliotekets roll i Lokal handlingsplan som en 
pedagogisk resurs som ska bidra till ”ökad måluppfyllelse för eleverna” (Carlsson, 
Önnerfält & Davidson-Bask 2011). Användarundervisning och olika typer av 
läsfrämjande verksamhet sker i samverkan med lärare i anknytning till det aktuella 
skolämnet eller projektområdet. Bibliotekarierna värjer sig dock mot att beskrivas som 
pedagogisk resurs. Alla poängterar att de som bibliotekarier saknar pedagogisk 
utbildning. Cecilia tillstår dock att ”jobbar man i en skola så är man ju en pedagogisk 
resurs”. Både Alicia och Beatrice föredrar att beskriva det som att de är en stödfunktion 
som bidrar med sin kompetens och förbättrar och underlättar för eleverna. Alicia 
upplever sin roll och vad hon kan tillföra som ganska tydlig: ”Hur man hittar 
information, hur man värderar den, hur man får lov att använda den, hur man 
organiserar den och hur man återanvänder den.” Beatrice betonar att det också är viktigt 
att bibliotekarierollen skiljer sig från lärarens i det att man inte betygsätter eleverna, att 
man har en neutral roll så att biblioteksrummet blir fritt från prestationskrav och 
bedömning, även om man ute i klassrummen förstås har en pedagogisk roll.
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Förutom hur man själva värderar sin funktion, så spelar skolledarnas och lärarnas syn på 
bibliotekarierna en viktig roll. Att det ofta råder en diskrepans mellan bibliotekariers 
kompetens som informationsspecialister och lärares syn på bibliotekarier som i 
huvudsak litteraturförmedlare är välkänt (Limberg 2003, s. 48). Så sker också inom 
Norra Fäladen. Trots att skolområdet har en chef som har satsat på fackutbildade 
bibliotekarier och SMiLE-projektet för att utveckla skolbiblioteksverksamheten och har 
lyft skolbiblioteksfrågan inom skolområdet, är det ändå inte alltid att lärarna ser 
bibliotekarierna som den resurs de är.

Bibliotekarien kan planera användarundervisningen ensam eller tillsammans med lärare. 
Förutom för de yngsta barnen, sker all användarundervisning i anknytning till teman 
eller projekt. Bibliotekarierna representerar en processcentrerad syn på undervisning, 
det Kuhlthau beskriver som process approach, med fokus på målet med sökprocessen: 
kunskap om det sökta ämnet; snarare än på verktygen för att nå dit. Det ska ”vara viktigt 
och på riktigt”. Eleverna ska ha ”verkliga uppgifter och det ska göra skillnad”, som 
Alicia påpekar. Undervisningen är antingen inplanerad sedan tidigt, på lärarens 
önskemål om att starta upp specifikt tema eller på skolbibliotekariens förfrågan om när 
det passar att komma för att ta det som enligt styrdokumentet ska ingå. Merparten av 
användarundervisningen bedrivs av bibliotekarien ensam och alla uttrycker önskemål 
om att få mer tid och fler möjligheter att arbeta ute i klassrummen, gärna i utökat 
samarbete med skolornas IKT-pedagoger. För att samarbetena och användar-
undervisningen ska bli bra gäller det att lärarna vet vad skolbibliotekarien har för 
kompetens och kan tillföra. Det är, som tidigare beskrivits, inte alldeles självklart för 
många lärare:

Jag  tror  att  traditionellt  sett  så  har  det  varit  väldigt  enkelt  att  ha  samarbete  kring 
läsfrämjande  verksamhet  för  att  det  är  så  tydliga  roller.  Bibliotekarien  plockar  fram 
böckerna, bokpratar och ser till att rätt elev får rätt bok. Och sedan jobbar lärarna vidare.  
Det har varit mycket svårare när det gäller andra ämnen. Var ska man dra gränsen? Men när  
läraren vet vad skolbibliotekarien kan tillföra så är det inte så svårt. (Alicia)

Det långsiktiga arbetet, med gemensamma och övergripande mål och metoder, med 
kontinuerlig och progressiv användarundervisning, med bibliotekarier som är 
närvarande genom hela informationssökningsprocessen ända från planeringsstadiet, har 
bidragit till att belysa bibliotekariens roll som informationsexpert och vilken betydelse 
det kan ha för att konkretisera skolarbetet:

Det scenariot som alla skolbibliotekarier och bibliotekarier känner igen, att det rusar ner en 
hel klass i biblioteket och ropar att de vill ha information om olympiaderna, eller de vill ha 
information om jorden, eller jag vill ha information om medeltiden... det händer i princip 
inte här längre. Eller att elever kommer och ställer frågor som de inte förstår själva. Det 
hände ju ofta i början när jag jobbade här. Och då var det ju oerhört svårt att kunna hjälpa 
dem på något bra sätt, när de ställer frågor... om de inte förstår. (Alicia)

Ett problem, inte minst för eleverna själva, för ”vad ska de sedan göra med 
informationen? Då blir det ju klippa och klistra. Men så är det inte längre. Jag tycker att 
den här skolan utbildar elever för framtiden, helt enkelt.” (Alicia)

Det gemensamma arbetet med användarundervisningen på Norra Fäladen underlättas 
ytterligare av att lärare och skolbibliotekarier, från förskolan och uppåt, alla arbetar med 
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samma pedagogiska inriktning: Vygotskij, Reggio Emilia (som både lärare och 
skolbibliotekarier fått utbildning i), entreprenöriellt lärande (som syftar till att utveckla 
och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till 
handling), samt Puenteduras trappmodell om integrering av teknik i undervisningen. 
Alicia ser stora fördelar med att hela området ”jobbar åt samma håll”. Inte minst märks 
det på elevernas egna arbetssätt. Det här är ”elever som är vana att själva ta reda på, att 
reflektera kring sitt lärande” (Alicia).

På Norra Fäladen beskrivs och fungerar bibliotekarierna som counsellors. Precis som i 
Kuhlthaus beskrivning har de ett gemensamt utarbetat helhetstänkande och arbetar 
ämnesintegrerat tillsammans med lärarna. Skolbibliotekets roll uttrycks i 
styrdokumentet som integrerat i undervisningen, medan utsagorna från 
respondenterna klargör att skolbiblioteket, bl.a. genom det starka stödet från 
skolledningen och deltagandet i lärarlag, fungerar som den resurs i det pedagogiska 
utvecklingsarbetet som Limberg beskrivit som den högsta nivån i sin modell.

7 Diskussion och slutsatser

I denna uppsats har progression inom användarundervisning i grundskolan undersökts. 
Syftet har varit att ge en fördjupad bild av progressionen inom användarundervisningen 
inom Norra Fäladens skolområde och vilken roll styrdokument spelar för progressionen 
inom användarundervisningen, samt skapa en fördjupad förståelse för skolbibliotekets 
roll som pedagogisk resurs i det arbetet.

7.1 Hur möts behovet av progression?

Min studie visar att användarundervisningen inom Norra Fäladens skolområde bedrivs 
utifrån en syn på informationssökning som en process (jfr Kuhlthaus process approach). 
Genom den inplanerade progressionen i användarundervisningen bidrar bibliotekarierna 
till att synliggöra den processen. Progressionen finns formulerad i de styrdokument som 
undervisningen omfattas av. Den uttrycks explicit i kommunens IKT-strategi och i 
övriga dokument genom att aktiviteter och moment ökar i komplexitet, samt genom att 
förmågor gradvis fördjupas. De övergripande målen med användarundervisningen, vad 
eleverna behöver lära sig, vilka de huvudsakliga beståndsdelarna är, tydliggörs 
samtidigt som målen också kan brytas ner och konkretiseras i mer specifika lärandemål, 
undervisningsinnehåll och undervisningsformer.

7.2 Vilken roll spelar styrdokumenten för progressionen?

Att ta fram en handlingsplan framstår som ett av de viktigaste redskapen för att möta 
behovet av progression inom användarundervisningen. Genom att formulera konkreta 
och tydliga mål för de olika årskurserna planeras för en successiv fördjupning och 

36



ökande grad av komplexitet och självständighet, just som AASL:s modell beskriver 
(Standards for the 21st-century learner 2007). Ju mer konkret styrdokumentet är, desto 
tydligare framträder också progressionen. Ju närmre den egna verksamheten 
styrdokumentet har tagits fram, desto mer konkret och detaljerat är det, vilket Norra 
Fäladens handlingsplan visar. Utsagorna bekräftar att målet varit att ta fram en tydlig 
och praktiskt tillämpbar plan. Planen har arbetats fram gemensamt av skolledare, lärare 
och bibliotekarier och omvärderas och omarbetas kontinuerligt av bibliotekarierna efter 
samråd med lärare och områdeschefer. I intervjuerna framkommer att enstaka lärare 
fortfarande glömmer att ge utrymme åt den användarundervisning som planerats in i 
styrdokumentet och bibliotekarierna får då påminna dem. Det tyder på att 
styrdokumentet inte fullt ut integrerats inom skolområdet, även om undersökningen 
visar att styrdokumentet är av stor betydelse, både som stöd i det dagliga arbetet, för den 
gemensamma terminsplaneringen och för att säkra att alla får den undervisning de ska 
ha. På så sätt säkras progressionen i undervisningen. Att handlingsplanen har flera olika 
överordnade dokument att förhålla sig till bidrar säkert till att den också visar på tidigare 
introduktion av aktiviteter och högre grad av progression än övriga styrdokument. 
Studien visar också att styrdokumenten har en viktig roll att fylla för att ge elever 
likvärdig tillgång till progressiv användarundervisning. Det var för att motverka de stora 
skillnader som rådde mellan elever från olika skolor som Skolbibliotekscentralen i Lund 
utarbetade de gemensamma Riktlinjer för informationssökning (2012) som sedan legat 
till grund för Norra Fäladens handlingsplan.

7.3 Vilken roll har skolbiblioteken och skolbibliotekarierna som 
resurs i undervisningen och utvecklingsarbetet?

Skolbibliotekets roll tydliggörs när skolbibliotekarier varit med om att ta fram 
styrdokumenten. I likhet med vad Ekström (2004) fann i sin studie, visar utsagorna att 
ju mer delaktig man varit, desto mer aktivt tillämpas styrdokumentet också i den dagliga 
verksamheten. Att det tagits fram lokalt och anpassats efter egna förhållanden och mål 
påverkar förstås också. Användarundervisningen är planerad utifrån återkommande 
teman och projekt i de olika årskurserna. Studien bekräftar även den bild Ekström 
redovisat – att användarens perspektiv påverkar hur aktivt styrdokumentet är inom 
organisationen. Synen på vad ett skolbibliotek är och vilken funktion det fyller påverkas 
troligen av vilken roll det ges inom organisationen. Därför har skolledaren en viktig roll 
att fylla i att lyfta fram biblioteket som resurs och skapa förutsättningar för samarbeten. 
Min studie bekräftar betydelsen av att de olika professionerna samarbetar kring de 
gemensamma målen, liksom skolledarens roll för att se till att samarbetet också 
prioriteras, som bl.a. Limberg et al. och Lonsdale beskrivit. Undersökningen visar att 
samtliga skolbibliotekarier inom Norra Fäladens skolområde deltar i det pedagogiska 
utvecklingsarbetet. De ingår i arbetslag sedan ett par år tillbaka och har därmed fått 
ökad delaktighet i skolans verksamhet. Någon är mer nytillträdd på en skola där fast, 
fackutbildad bibliotekarie tidigare saknats. Ju längre bibliotekarierna varit verksamma 
inom organisationen, desto tydligare och mer aktiv roll har de också i utveckling-
sarbetet. Det tar självklart tid att bygga upp en skolbiblioteksverksamhet och fullt ut 
integrera den med ämnesundervisningen, liksom att få rektorer och lärare att se vilken 
kompetens bibliotekarierna har att bidra med. Utsagorna visar att tillfälliga projekt-
anställningar eller lösningar med lärarbibliotekarier är sårbara vid besparingar eller ökat 
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elevantal, då biblioteksverksamheten lätt bortprioriteras. När skolorna får fast 
bibliotekarie säkras den nödvändiga kontinuiteten. Det skapar en flexibilitet och 
trygghet i planeringen där bibliotekarierna vet att det som av olika anledningar inte 
hinns med ena året tas igen nästa.

Myndigheten för skolutveckling har efterlyst långsiktigt utvecklingsarbete och 
nationellt stöd för att möta behovet av ”nya gemensamma didaktiska kompetenser”. 
Bibliotekens ”aktiva plats i skolans undervisning” beskrivs som en angelägen del av 
skolans kvalitetsarbete (Rapport 2005:915 2007, s. 2). Limberg (2003) tror att en 
förstärkt pedagogisk roll för biblioteken också kräver en förändring av skolans 
pedagogiska diskurs och tradition och efterlyser gemensamma fortbildningsprojekt där 
lärare och bibliotekarier gemensamt utvecklar skolbiblioteksverksamheten. Sådant 
kvalitets- och fortbildningsarbete bedrivs sedan några år tillbaka på Norra Fäladen. 
Projekt som SMiLE och liknande lokala och regionala alternativ för att öka samarbetet 
mellan yrkesrollerna – som t.ex. Helvetesgapet, Infokoll i Umeå (Mannerheim 2010) 
och nätverk av bibliotekarier och lärare i Gävle (Jämterud 2010) – är viktiga för att 
synliggöra kompetenser och formulera gemensamma riktlinjer och arbetsplaner där 
progressionen och långsiktigheten finns inbyggd. Jag har inte undersökt vilken roll 
progressionen haft för utvecklingen av elevernas informationsfärdigheter, men genom 
intervjuerna framgår att både lärare och elever har en större medvetenhet om 
informationssökningsprocessen idag än tidigare. Av intervjuerna framkommer att 
skillnaderna i elevernas grundkunskaper när de började högstadiet tidigare var stor. Det 
märktes tydligt vilka elever som gått på skolor som saknat fackutbildad bibliotekarie. 
Numer lär sig eleverna hur de ska formulera relevanta problemställningar, hur de söker, 
granskar och använder information och har också lärt sig arbeta självständigt och 
reflektera kring sitt lärande, vilket bekräftar att skolbiblioteken och bibliotekarierna 
inom Norra Fäladens skolområde fungerar som resurs i undervisningen och i det 
pedagogiska utvecklingsarbetet.

7.4 Metod- och teoridiskussion

Genom att använda dokumentanalyser tillsammans med kvalitativa intervjuer har jag 
fått en god bild av progressionen i användarundervisningen inom Norra Fäladen. De har 
också givit en god bild av styrdokumentens och skolbibliotekariernas roll. Metoderna 
har kompletterat varandra bra. Kategoriseringen av aktiviteter i dokumentanalysen har 
varit ett bra redskap för att åskådliggöra likheter och skillnader mellan styrdokumenten. 
Den semistrukturerade intervjuformen visade sig bra för att låta mig ställa följdfrågor 
och ge respondenterna möjlighet att vidareutveckla sina resonemang.

Att hitta en teori tillämplig på de tre frågeställningarna var problematiskt, men den 
teoretiska referensram som modellerna utgjorde fungerade väl för att tolka och ge en 
tydligare bild av resultaten.
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7.5 Slutsatser och framtidsperspektiv

Min studie visar på hur en rad samverkande faktorer har betydelse för hur behovet av 
progression möts. Dessa är: gemensamt framtagna mål med en konkret handlingsplan 
där progressionen synliggörs och som anpassats efter den egna verksamheten för att 
säkra att aktiviteterna också realiseras; en gemensam syn på vikten av informations-
kompetens och hur den ska främjas; en insikt om varandras kompetenser och 
samarbeten där skolbibliotekarierna fungerar som resurs i undervisningen; lärarlag där 
bibliotekarier och lärare samarbetar i det pedagogiska utvecklingsarbetet och har en 
gemensam pedagogisk inriktning; samt aktivt stöd från skolledare som har kunskap om 
och värderar skolbibliotekets roll i det arbetet. Därigenom säkras även långsiktigheten 
och likvärdigheten i undervisningen. Alla får vad de har rätt till.

Betydelsen av att elever ges kunskap om informationssökning och källkritik betonas i 
läroplanen, men skillnaderna ute på skolorna är stora. Få skolor har fackutbildade 
skolbibliotekarier som aktivt arbetar med användarundervisning. Det är istället ofta upp 
till IKT-pedagoger eller lärare att undervisa elever. Vissa arbetar med de här frågorna, 
men många saknar tillräcklig kunskap och känner stor osäkerhet inför hur användar-
undervisning ska bedrivas och varför och gör det därför inte. Stora kullar går därmed ur 
grundskolan utan tillräckliga kunskaper för att klara fortsatta studier på ett 
tillfredsställande sätt. För att motverka att slumpen eller individuella lärares kompetens 
avgör hur informationskompetenta eleverna är när de lämnar grundskolan behöver 
bibliotekets kompetens och funktion synliggöras, som Limberg (1990) och Lonsdale 
(2003) beskrivit. Därtill behöver målet för undervisningen tydliggöras och konkretiseras 
i praktiskt tillämpbara handlingsplaner.

Att de avsändare som själva verkar inom skolbiblioteken utgår från 
skolbibliotekariernas kompetens i informationssökning och källkritik när de formulerar 
skolbibliotekens styrdokument är naturligt. Men varför nämns inte skolbiblioteken som 
resurs i de mer övergripande styrdokumenten, trots att bibliotekariernas traditionella 
kunskapsområden ges så stor betydelse. Beror det på att bibliotekarierna är en 
bortglömd resurs? På att man saknar kunskap om vad bibliotekarieyrkets 
specialistkompetens faktiskt innefattar? På att det saknats skolbibliotekarier i arbetet 
med att ta fram styrdokumenten? Eller väljer man att inte nämna skolbibliotekets 
funktion som pedagogisk resurs i användarundervisningen i dessa styrdokument för att 
fackutbildade skolbibliotekarier saknas på många skolor, både inom Lunds kommun och 
i Sverige i stort, och man därför inte vill låsa sig vid formuleringar om skolbibliotekets 
roll i det pedagogiska arbetet och elevernas väg mot informationskompetens? 
Skolbiblioteksmanifestet menar att för att bedriva en effektiv och åskådlig verksamhet 
krävs att tydliga mål, prioriteringar och verksamhetsområden för skolbiblioteket anges i 
anslutning till läroplanerna (”Unescos skolbiblioteksmanifest 1999” 2006, s. 15). Så har 
också gjorts i senaste läroplanen. Men skolbibliotekets roll omnämns fortfarande inte. 
Förhoppningen inför framtiden är att nästa läroplan går ett steg längre och tydliggör 
skolbibliotekets roll för att målen också ska realiseras.
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Bilaga 1. Intervjuguide

Intervjuguide
Syftet med uppsatsen är att undersöka progressionen inom användarundervisningen 
och se om man genom formulerade mål för respektive årskurser bidrar till att uppfylla 
målen om informationskompetens i de olika stadierna såsom de är formulerade i 
läroplanen samt undersöka skolbibliotekets roll som pedagogisk resurs i det arbetet.
Under intervjun kommer jag att använda samlingsbegreppet användarundervisning. 
Med användarundervisning menar jag den undervisning som ges i att söka, utvärdera, 
granska, använda, bearbeta och strukturera information i olika informationskanaler.

Bakgrund
Informant Skola Resurser
Kön & ålder Antal elever Skolbibliotek & Medietek
Utbildning & yrkestillhörighet Årskurser Bemanning & öppettider
År i yrket & år på skolan

Begrepp
Det råder stor enighet om att elever behöver bli informationskompetenta för att klara 
dagens och morgondagens krav.
Vad innebär begreppet 'informationskompetens' för dig?
I kommunens IKT-strategi för skolorna används begreppet 'digital kompetens'. Vad 
lägger du i det begreppet?

Styrdokument och progression
Ett återkommande problem inom användarundervisning är avsaknaden av progression. 
Elever får samma undervisning varhelst i utbildningen de befinner sig. Inom ert 
skolområde finns en handlingsplan för skolbibliotekens verksamhet från F-9.
Hur har utvecklingen av den handlingsplan som ni använder gått till?
Hur ser din roll i det arbetet ut?
Vilka andra styrdokument omfattas användarundervisningen av?
Vilken funktion fyller de för den dagliga verksamheten?
Vilka fördelar ser du som bibliotekarie med styrdokumenten? Några nackdelar?
Vad avgör vilka moment och färdigheter som ska omfattas av undervisningen?
Vilka kompetenser tycker du är viktigt att eleverna har utvecklat i de olika stadierna?
Hur sker planeringen av användarundervisningen?
Hur avgör du vad som undervisas var och när? (Utvecklingssprång? Särskilda 
svårigheter/förmågor vid särskilda åldrar? Mål i styrdokumenten?)
Hur ser du på progression inom användarundervisningen?
På vilket sätt påverkar det planering och undervisning?

Skolbiblioteket som pedagogisk resurs
I LGR11 och kommunens IKT-strategi nämns inte skolbibliotekets roll i det 
pedagogiska arbetet. Vad tror du det beror på?
Hur ser du på din roll som pedagogisk resurs? Exempel.
Hur bedrivs användarundervisningen: som separat ämne och/eller i samband med 
teman/projekt?
Hur fördelas arbetet mellan bibliotekarie och lärare under själva användarundervisning?
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Vad fungerar bra? Mindre bra?
Hur ser din delaktighet i det pedagogiska utvecklingsarbetet ut?
Har du egna visioner med användarundervisningen utöver de mål som anges i 
styrdokumenten?
Upplever du att något saknas i dagens användarundervisning?
Finns det något du skulle vilja förändra om du hade fria resurser?
Har du något du vill tillägga?

Tack för din medverkan!
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Bilaga 2. Introduktionsbrev
25 september 2012

Introduktionsbrev

Jag skickar här det brev, med förtydligande upplysningar som vi kommit överens om i 
vår e-postkontakt. Jag, som studerar ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Högskolan i Borås, kommer under hösten 2012 skriva min kandidatuppsats där jag 
kommer att undersöka skolbibliotekets roll för progressionen inom 
användarundervisningen och se om man genom formulerade mål för respektive 
årskurser bidrar till att uppfylla målen om informationskompetens i de olika stadierna 
såsom de är formulerade i läroplanen.

Vi har redan via tidigare e-postkontakt kommit överens om att intervjun ska genomföras 
på X skolbibliotek tisdagen 23 oktober kl xx.xx. Jag är tacksam om du har möjlighet att 
avsätta cirka en timme för intervjun. Jag är också tacksam om det finns något ledigt, 
lugnt rum, där vi kan genomföra intervjuerna. Jag kommer att spela in intervjun för att 
undvika missförstånd och feltolkningar. Då dina reflektioner och insikter är av särskilt 
intresse i den befattning du innehar och som vinnare av ”Årets skolbibliotek” finns det 
ett visst intresse av att låta skolområdet och de enskilda skolorna medverka med namn i 
uppsatsen. Men jag är medveten om hur viktig tystnadsplikt och diskretion är och ditt 
namn kommer därför att anonymiseras.

Min uppsats syftar till att undersöka hur behovet av progression inom 
användarundervisning möts. Mina frågor kommer under intervjun fokusera på 
informationskompetens, hur undervisningen ser ut i olika årskurser/stadier och vad 
bakgrunden till detta är, styrdokumentens betydelse för hur skolbiblioteket och 
skolbibliotekarien fungerar som pedagogisk resurs i användarundervisningen samt 
skolbibliotekets roll i det pedagogiska utvecklingsarbetet.

Jag kommer att förvara intervjumaterialet i säkert förvar i framtiden, så att det inte kan 
användas av andra.

Med vänliga hälsningar
Ewa Tiselius
xxx-xxxxxxx
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	Kuhlthau betonar betydelsen av att involvera bibliotekarien tidigt i ett samarbete för att inte eleverna ska lämnas i en alltför svår sits med val av ämne, alltför breda ämnen, otydliga instruktioner från läraren osv. (2006, s. 33). Bibliotekarien är oftast bättre lämpad att styra eleverna mot lämpliga källor i sin roll som informationsexpert. En kompetens som lärarna ofta brister i, då undervisning i att lära ut informationssökning ofta saknas i lärarutbildningen. Lärarna är ämnesexperter, medan bibliotekarierna är en viktig resurs för att känna till vad eleverna stöter på för problem, vilka källor som fungerar bäst och vilket stöd eleverna behöver i sin sökprocess. (Kuhlthau 2006, s. 34). Det forskningsinriktade och processorienterade arbete som elever idag tillämpar kräver gott samarbete mellan lärare och bibliotekarier. Men fortfarande bedrivs stora delar av användarundervisningen separat (Limberg et al. 2002). När bibliotekarien håller separat användarundervisning, med uppgifter som konstruerats istället för att baseras på elevens intresse och forskningsarbete, riskerar fokus hamna på teknik, verktyg och själva sökprocessen. Då läraren själv bedriver användarundervisning i samband med ämnesundervisningen riskerar den istället att helt uteslutas. Därtill riskerar separerad undervisning ge elever svårigheter att överföra och tillämpa kunskaper i exempelvis sökning i databaser eller kataloger om den inte skett ämnesintegrerat i anslutning till konkreta och verkliga frågeställningar (ibid., s. 126f).
	Slutrapporten från IDOL-projektet, som syftade till att undersöka hur bibliotekarier och lärare såg på informationssökning och informationskompetens, visar att en mer medveten hållning behövs, ”där de olika yrkesgrupperna utvecklar mera gräns-överskridande samarbete med elevernas lärande i fokus” (Limberg & Folkesson 2006, s. 126). Ämnesintegrerad undervisning påverkar inte bara informationskompetensen. Det finns också ett positivt samband mellan integrerad informationssökning och elevernas förmåga att ta till sig ämneskunskaper (Todd 1995; Enochsson 2007; Lonsdale 2003). Kuhlthau menar att en grundläggande förutsättning är att man arbetar i arbetslag där både lärare, bibliotekarier och skolledare ingår och där man delar kunskapssyn (1993).
	4 Teoretisk referensram
	I detta avsnitt redogör jag för den teori som ligger till grund för min empiriska undersökning. Det centrala temat för uppsatsen är användarundervisning, och då mer specifikt användarundervisning inom grundskolan. Uppsatsens fokus ligger på behovet av progression inom användarundervisning, på styrdokumentens roll för progressionen, samt på hur skolbiblioteket fungerar som pedagogisk resurs i det arbetet. Teorierna presenteras i anslutning till respektive forskningsfråga.Teorier om progression och pedagogisk utveckling hämtas från pedagogiken och didaktiken, medan teorier om användarundervisning och skolbibliotekets pedagogiska roll hämtas från biblioteks- och informationsvetenskapen.
	4.1 Progression inom användarundervisning
	4.2 Styrdokuments betydelse för progression inom användarundervisning
	Ansvar: Skolledaren måste ta på sig ansvaret för att det är möjligt att genomföra och att det också genomförs. (Ekström 2004, s. 25f)
	4.3 Skolbibliotek och skolbibliotekarier som pedagogisk resurs
	Som beskrivits i modellerna ovan är informationssökning en komplex process som består av en rad steg och moment som måste tas hänsyn till i planeringen av användarundervisningen. Kuhlthau har dock reagerat på den här typen av strikta, rationella modeller över informationskompetens, då hon anser att vi oftast inte handlar så rationellt. Istället styrs vi av ”osäkerhetsparadigmet”, vilket därför också borde få styra utvecklingen av informationssystem och metoder i biblioteksarbetet (Kuhlthau 1993, s. 108ff). Kuhlthau ser på informationssökningsprocessen och användar-undervisningen ur elevens perspektiv och som en individuell process i första hand. I likhet med det Vygotskij kallar ”zones of intervention” menar Kuhlthau att det gäller för handledaren att veta när hjälp och stöd ska erbjudas. Behovet av stöd uppstår inte när en person är självgående utan när denne stöter på hinder i sitt sökande efter information. Här krävs att man diagnostiserar sökproblem, utvecklar lämpliga strategier för ingripande och reflekterar kring bibliotekariens roll i informationssökningsprocessen.
	Kuhlthau har också identifierat tre dominerande modeller för användarundervisning:
	Kuhlthau ser informationssökning som en process och menar att de första två perspektiven för med sig överföringsproblem. Elever får svårt att transferera sina kunskaper för att praktiskt tillämpa dem i andra sammanhang och system. Kuhlthau hävdar att det därför är viktigt att istället fokusera på resonemangen som är involverade i informationssökningsprocessen som hon gör i processmodellen.
	Kuhlthau beskriver vidare vilka pedagogiska roller som bibliotekarien kan fylla i olika steg i sökprocessen. De olika rollerna anger i hur hög grad man som bibliotekarie, eller pedagog, är involverad eller delaktig under informationssökningen, där det spänner från minimal till mer omfattande delaktighet:
	Organiser ägnar sig uteslutande åt kunskapsorganisation och tillgängliggörandet av information;
	Lecturer ger en allmän biblioteksvisning utan anknytning till någon specifik uppgift för att eleverna ska lära sig hitta själva;
	Instructor håller genomgång av en specifik källa vid enstaka, oberoende tillfällen för att bemöta ett specifikt problem;
	Tutor håller planerad undervisning i flera steg för undervisning i sökstrategier, anpassade för olika söksammanhang; samt
	Counsellor fungerar som rådgivare med ett helhetstänkande kring informationssökningsprocessen och finns tillgänglig som stöd genom hela processen, även när det gäller att identifiera och tolka informationen man hittar samt hur man bemöter de problem som uppstår under processens gång. Undervisningen följer och är integrerad i elevernas specifika ämnesuppgifter under hela inlärningsprocessen. (Kuhlthau 1993, s. 146ff)
	Jag ansluter mig här till Kuhlthaus syn på informationssökning som en individuell och meningsskapande process där bibliotekarien har en aktiv roll att fylla som pedagogiskt stöd genom hela processen och där användarundervisningen integreras med ämnesundervisningen. Kuhlthaus taxonomi över bibliotekariens roll i elevers informationssökningsprocess kan även tillämpas för att undersöka bibliotekariens pedagogiska roll i användarundervisningen, vilket också görs här.
	Limberg klargör att alla nivåer är nödvändiga, men biblioteket får ingen avgörande roll för undervisningen förrän på de högsta nivåerna. Likt Limberg anser jag att biblioteket har en aktiv roll att fylla, både i användarundervisningen och i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
	Att hitta en sammanhållen teoretisk modell tillämpbar både för analysen av progressionen, styrdokumentens roll och skolbibliotekets pedagogiska roll har varit problematiskt. För att hitta redskap som bidrar till att ge en ökad förståelse av resultaten har jag därför valt en teoretisk referensram som utgår från de ovan beskrivna modellerna. De fyra nivåerna i modellen Standards for the 21st-century learner vägleder analysen av progressionen inom användarundervisning; Ekströms modell vägleder analysen av styrdokumentens roll och Kuhlthaus och Limbergs taxonomier över användarundervisning och skolbibliotekets/skolbibliotekariens roll utgör utgångspunkt för analysen av skolbibliotekets roll som resurs.
	
	5 Metod och material
	5.3.2 Intervjuer
	5.4 Bearbetning
	I uppsatsen tillämpas induktiv och komparativ innehållsanalys, vilket ger möjlighet att systematiskt hantera och kategorisera återkommande teman, mönster och beskrivningar från dokument och intervjuer utifrån uppsatsens centrala tema och frågeställningar. Analysmetoden tillämpas på båda insamlingsmetoderna.
	
	5.4.1 Dokumentanalyser
	5.4.2 Intervjuer
	6 Resultat och analys
	6.1 Presentation av styrdokument
	Skolbiblioteksverksamheten inom Norra Fäladens skolområde regleras av flera styrdokument. Det gäller både lokala och nationella dokument. De förra består av de kommunala strategier och riktlinjer som berör skolbiblioteksverksamheten, samt av den lokala handlingsplan som tagits fram inom det egna skolområdet. De senare består av nationella lagar och mål. Skollagen anger att ”[e]leverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek” (Skollag: SFS 2010:800, 2 kap. 36 §) och bibliotekslagen fastslår att "[f]olk- och skolbibliotek skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning” (Bibliotekslag: SFS 1996:1596, 9 §). Det nationella styrdokument som mest berör användarundervisning är läroplanen som reglerar grundskoleverksamheten, LGR11, vilket därför gör denna mest intressant att undersöka närmare.
	I uppsatsen har de lokala styrdokumenten undersökts var för sig, samt i relation till det överordnade, nationella styrdokumentet LGR11. Gemensamt för samtliga styrdokument är att det finns beskrivningar av vilka mål eleverna ska uppnå eller aktiviteter de ska arbeta med inom de olika skolformerna eller årskurserna, indelat efter årskurser F-3, 4-6, 7-9 eller för varje enskild årskurs.
	6.1.1 Lokal handlingsplan för skolbiblioteksverksamheten på Norra Fäladens skolområde
	6.1.2 Riktlinjer för informationssökning
	Skolbibliotekscentralen inom Lunds kommun har formulerat gemensamma Riktlinjer för informationssökning, i analysen benämnd SBC:s riktlinjer, för skolbiblioteks-verksamheten vid kommunens samtliga kommunala grundskolor. Även detta dokument är offentligt och finns tillgängligt på Lunds kommuns hemsida. Riktlinjerna har tagits fram med syfte att etablera gemensamma mål för skolbiblioteksverksamheten inom kommunen och riktar sig i första hand till skolbibliotek, skolbibliotekarier och skolledare. Riktlinjerna är inte tvingande, utan är rekommendationer som skolorna kan följa så att elever ska få så likvärdig undervisning som möjligt och därigenom likvärdig kompetens. Målet är att eleverna ska bli väl förtrogna med sökstrategier, med de databaser som används gemensamt inom kommunen, samt med begreppen källförteckning och källkritik. Vikten av att elever ges en likvärdig förberedelse för vidare studier betonas. Det låg också till grund för framtagandet av styrdokumentet, efter att man från gymnasieskolornas sida uppmärksammat Skolbibliotekscentralen på förstaårselevernas kraftigt skiftande färdigheter i informationssökning (Riktlinjer för informationssökning 2012; intervju Alicia). Dokumentet utgår från övriga fastställda styrdokument för undervisning inom det obligatoriska skolväsendet samt Lunds kommuns IKT-strategi.
	6.1.3 IKT-strategi för Lunds skolor
	6.1.4 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (LGR11)
	En läroplan är de framtagna riktlinjer inom det offentliga skolväsendet som syftar till att reglera de värden och mål som ska genomsyra undervisningen vid landets skolor.Det finns läroplaner för förskolan; för gymnasiet; och, som här, för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Läroplaner utfärdas av regeringen, men som utgivare står Skolverket och den riktar sig huvudsakligen till skolledare, lärare, elever och föräldrar. Den aktuella läroplanen, hädanefter benämnd LGR11, togs fram 2010 och började tillämpas höstterminen 2011. Den består av två delar, dels övergripande mål och riktlinjer och dels individuella kursplaner för respektive ämne. Kursplanerna i LGR11 är mindre detaljerade än övriga styrdokument. Informationssökning, källkritik och andra aktiviteter inom användarundervisningen anges i samband med de individuella kursplanerna för ämnena svenska, NO, SO. Här specificeras vilka kunskapskrav som gäller för respektive stadium.
	
	6.2 Presentation av respondenter
	Här presenteras resultat och analys av undersökningen av styrdokumenten och intervjuerna gemensamt och tematiskt utefter uppsatsens frågeställningar.
	För att analysera styrdokumenten har återkommande teman/aktiviteter som identifierats delats in i följande kategorier:
	Läsförmåga (lästekniker, läsförståelse, lässtrategier)
	Informationssökning, allmänt
	Bibliotekssystem (biblioteksorientering, avdelningar, katalogsökning)
	Tryckta medier (inkl. alfabetisering, sökning i tryckta medier, uppslagsverk)
	Internet (sökmotorer, länksamlingar)
	Databaser (och övriga elektroniska medier, som t.ex. CD-ROM)
	Informationshantering (sålla, sovra, relevansbedöma, bearbeta)
	Källhantering (källhänvisning, källförteckning, citeringsregler)
	Källkritik (jämföra källor, kritiskt granska)
	Upphovsrätt
	Netikett/nätsäkerhet & sociala medier
	Här framträder vissa mönster. Flera aktiviteter omnämns i ungefär lika hög utsträckning i de olika styrdokumenten. Det gäller källkritik, upphovsrätt och netikett/nätsäkerhet & sociala medier. Även om det råder vissa individuella skillnader mellan ämnena svenska, SO och NO i LGR11 så tillmäts aktiviteterna sammantaget likvärdig betydelse, i frekvens räknat. För de andra aktiviteterna är skillnaderna däremot större. Informationssökning via bibliotekssystem omnämns, förutom vid ett tillfälle i LGR11 (svenska) och då först i årskurs 9, endast i SBC:s riktlinjer och Lokal handlingsplan, där det är en av de mest frekvent omnämnda aktiviteterna. Samma sak gäller för databaser: sökning i elektroniska medier omnämns varken i LGR11 eller i IKT-strategi, medan det är den mest frekvent omnämnda av samtliga aktiviteter i Lokal handlingsplan. Däremot uttrycker LGR11 hur information ska sökas i olika källor, en mer generell beskrivning som kan omfatta alla typer av medier. Under de mer detaljerade beskrivningarna nämns också flera typer av medier och källor (observationer, intervjuer, tidskrifter, Internet) utan att databaser (elektroniska medier) specifikt omnämns förrän i högstadiet. Informationssökning via tryckta medier, respektive via Internet, omnämns inte alls, respektive endast 2 gånger i IKT-strategi, medan det är relativt likvärdigt och prioriterat i övriga styrdokument. Även källhantering är högfrekvent i Lokal handlingsplan, medan det är något mindre frekvent i SBC:s riktlinjer och minst vanligt i de båda andra styrdokumenten.
	Frekvens säger visserligen något om hur högt prioriterad aktiviteten eller färdigheten anses vara, liksom det säger något om hur ofta och när eleverna möter aktiviteten och får denna träning. Men att det inte är omnämnt i styrdokumentet behöver naturligtvis inte betyda att det inte förekommer, eller att det inte tillskrivs betydelse. Orsaker till skillnaderna har delvis att göra med vem som är avsändare och vad syftet med styrdokumentet är. Ett mer praktiskt tillämpbart dokument, specifikt avsett för skolbiblioteksverksamhet, lägger naturligtvis också större tonvikt vid aktiviteter där skolbiblioteket har en aktiv roll att fylla, medan en IKT-strategi har större fokus på de instrumentella färdigheterna och en läroplan mer på de övergripande kunskapsmål som ska uppnås, vilket inte är fokus för den här uppsatsen.
	Vad som är mer intressant för uppsatsens syfte är dels att se när och hur ofta de olika aktiviteterna omnämns, samt vilken nivåbeskrivning som anges. Detta för att undersöka hur behovet av progression inom användarundervisningen möts, vilket redovisas i nästa avsnitt. Vilken roll styrdokument spelar för progressionen inom användar-undervisningen är fokus för avsnittet därefter, medan jag ägnar sista avsnittet åt hur skolbiblioteket, skolbibliotekarier och deras pedagogiska funktion omnämns.
	6.3.1 Hur möts behovet av progression inom användarundervisningen?
	Vissa aktiviteter förekommer mer frekvent för att de återkommer i flera årskurser, eller stadier, medan andra inte anses behöva introduceras tidigare eller repeteras lika ofta. Variationen mellan styrdokumenten är här i vissa fall lite större.
	I LGR11 märks progressionen framför allt genom vilka aktiviteter och färdigheter som nämns var. I mellanstadiet gäller ”[t]olkning och granskning av information” i ”t.ex. faktatexter och tidningsartiklar”, medan det i högstadiet handlar om ”[k]ällkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner” (2011, s. 130ff). Inom ämnet svenska ska man i årskurs 1-3 exempelvis utföra ”[i]nformationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn”, medan det i årskurs 4-6 handlar om ”[i]nformationssökning i några olika medier och källor, t.ex. uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet” (ibid. s. 224f). Fler källor och medier introduceras ju högre upp i ålder eleverna kommer. Målbeskrivningarna innehåller också mer information och mer avancerade uppgifter i högstadiet.
	I kommunens IKT-strategi anges vilka mål som ska uppnås för respektive stadium. Strategin beskriver hur ”stegen i rekommendationerna för de olika skolformerna bygger på varandra”, vilket visar att det finns en avsiktlig tanke om progression i undervisningen. Det bekräftas också av att en tydlig utveckling syns i de formulerade målen. I årskurs F-3 ska varje elev kunna ”använda sökmotorer på Internet” och ”arbeta med källkritik”. Årskurs 4-6 ska nå ett steg längre, då eleven ska kunna ”hitta relevant information på Internet, jämföra källor och pröva deras trovärdighet”. Eleven ska även bli ”medveten om” upphovsrätt. I årskurs 7-9 förväntas eleverna nå ytterligare ett steg. Det handlar inte längre bara om att använda och hitta relevant information. Nu ska man lära sig att ”sålla i stora informationsmängder” samt ”kritiskt bedöma källors relevans och trovärdighet”. Det krävs också mer än bara medvetenhet om upphovsrätt. Nu ska eleven kunna ”tillämpa och vara insatt i lagar som PUL och Upphovsrättslagen” (IKT-strategi för Lunds skolor 2010, s. 8).
	I både SBC:s riktlinjer och Lokal handlingsplan är progressionen tydligare uttryckt. De olika kategorierna återkommer och stegringen/utvecklingen formuleras i planerna. I SBC:s riktlinjer anges för Informationssökning via bibliotekssystem att man i årskurs 3 ska ha ”[a]llmän förtrogenhet med biblioteket, dess olika medier samt biblioteks-katalogen”, medan årskurs 6 ska ”[b]ehärska enklare sökningar i bibliotekskataloger och förstå sambandet mellan dessa och var böckerna står” samt ”[f]örstå att litteratur är placerad efter ämne enligt gällande bibliotekssystem”. Årskurs 9, ska i sin tur ha ”kunskaper i avancerad sökning i bibliotekskatalogen”. När det gäller källhantering och upphovsrätt ska årskurs 3 ”[f]örstå vikten av att ange källa”, årskurs 6 ”[h]a förtrogenhet med regler kring upphovsrätt för både text och bild” och årskurs 9 ”[h]a kunskap om regler för citering, samt hur man upprättar en korrekt källförteckning” och ha ”[g]od kännedom om regler kring upphovsrätt för både text och bild”. I årskurs 6 ska man ha hunnit få ”[k]ännedom om de kommungemensamma databaserna” medan man i årskurs 9 ska ha uppnått ”[f]ärdighet i att söka i de kommungemensamma databaserna” (Riktlinjer för informationssökning 2012). Progressionen uttrycks i första hand genom graden av kännedom eller kunskap om momentet.
	Till skillnad från övriga styrdokument anges aktiviteterna i Lokal handlingsplan för varje enskild årskurs. I årskurs 3 får man exempelvis se ”exempel på sökmotorer och databaser (NE)”, dvs. informationssökning via Internet och via databaser. I årskurs 4 har man ”[u]tökad informationssökning” där bl.a. den kommunala länksamlingen LUSKA gås igenom och i årskurs 5 ges ”[f]ördjupad sökskola” då ytterligare en databas (Landguiden) introduceras, samtidigt som NE och LUSKA repeteras. I årskurs 7 introduceras Mediearkivet, i årskurs 8 Alex, medan man i årskurs 9 introducerar Artikelsök och får ”fördjupad kunskap i strategisk informationssökning”. Källkritik och källhantering introduceras i årskurs 4 då användarundervisningen innehåller ”lite om källor”, vilket utvecklas i årskurs 5 med ”mer om källkritik [och] källförteckning”, vilket sedan återkommer och utökas i följande årskurser. Informationssökning via bibliotekssystem får eleverna först genom att skolans OPAC introduceras i årskurs 3, med repetition i årskurs 4, för att sedan lära sig kommunens OPAC i årskurs 5, med repetition i årskurs 6 och fördjupning genom genomgång av ”avancerad sökning” av katalogen i årskurs 7 (Carlsson, Önnerfält & Davidson-Bask 2011). Progressionen märks här genom att tidigare genomgångna aktiviteter vidareutvecklas, samt genom att mer avancerade moment introduceras först när mer grundläggande kunskaper övats. Även här uttrycks progressionen också genom nivåmarkörer som ”utökad”, ”lite om” kontra ”mer om” osv.
	De mest verksamhetsnära styrdokumenten är också de mest konkreta och detaljerade. Progressionen är också tydligare formulerad, delvis genom att vara just så detaljerad och konkret, men också genom att utvecklingen/stegringen/fördjupningen uttryckligen formuleras, medan LGR11 har mer övergripande och generella målbeskrivningar. Även respondenternas egna utsagor ger en bild av progressionen inom Norra Fäladen. Till skillnad från handlingsplanen används inte läroplanen dagligen av skolbibliotekarierna, som poängterar att det är lärarnas ansvar att målen i läroplanen uppfylls (Beatrice, Alicia). Men i kraft av överordnat styrdokument är LGR11 vägledande för övriga. I den mån det råder någon skillnad mellan när aktiviteter introduceras, är det överlag de mer verksamhetsnära styrdokumenten som för in moment tidigare och oftare i användarundervisningen än vad som görs i LGR11. Källhantering omnämns exempelvis redan på mellanstadiet i tre av styrdokumenten medan det inte introduceras förrän i högstadiet i LGR11, och då endast i ämnet svenska. Informationssökning via databaser introduceras redan på lågstadiet i SBC:s riktlinjer och Lokal handlingsplan, medan elektroniska medier nämns först i målen för högstadiet i läroplanen. Detsamma gäller upphovsrätt. Alicia reflekterar över skillnaden:
	[Det] finns ju först i nian i Läroplanen, tror jag... Nej, alltså, vi börjar prata upphovsrätt med ungarna redan i första klass. Och då får man ju prata om det utifrån en bok t.ex. ”Vem är det som pratar i den här boken? Jaha, Camilla Lagerkvist står det här. Det är författaren. Varje bok har en författare.” Och sedan får man prata om det. Om nätet också. ”Vem är det som pratar på den här webbsidan? Varför pratar de?” osv.
	6.3.2 Styrdokumentens roll för progression inom användarundervisningen
	Ju tydligare progressionen betonas och uttrycks i styrdokumenten, desto större genomslag får det naturligtvis i undervisningen. Som nämnts beskrivs progressionen i de mest verksamhetsnära dokumenten framför allt genom hur aktiviteterna introduceras och fördjupas, medan endast IKT-strategi explicit uttrycker att det funnits en avsiktlig tanke om progression vid framtagandet av dokumentet.
	Ekström skiljer mellan aktiva och passiva styrdokument, där ett aktivt dokument är ett som är välkänt inom organisationen, som är levande och kan omarbetas efter behov och som används aktivt i arbetet (Ekström 2004). Det är i huvudsak respondenternas svar i intervjuerna som legat till grund för att undersöka dokumentens status som aktiva eller passiva, samt vilken roll de spelar för progressionen inom användarundervisningen. Samtliga intygar att styrdokumenten haft stor betydelse. De överordnade styrdokumenten beskrivs inte av någon av respondenterna som aktiva för dem själva eller skolbiblioteksverksamheten, så tillvida att de används dagligen i den egna verksamheten, men de har haft betydelse vid formulering och revidering av den egna handlingsplanen, som utarbetats både efter de mål som anges i de överordnade styrdokumenten och efter den lokala verksamheten (Alicia, Beatrice, Cecilia). Av den anledningen koncentrerar sig detta avsnitt i huvudsak på Lokal handlingsplan (Carlsson, Önnerfält & Davidson-Bask 2011).
	Ekströms modell lyfter fram de 6 mest centrala faktorerna för att säkerställa att styrdokument får en aktiv roll: fokus, insikt, mål, tillämpning, handlingsplan och ansvar. Fokus för handlingsplanen ligger, precis som Ekström beskriver, på lärandeprocessen där de olika stegen i lärandeprocessen tydligt framgår. Kopplingen till verksamhetens övergripande mål uttrycks också klart. Biblioteket ska bidra till ”ökad måluppfyllelse för eleverna”, men ger inte några direkta, konkreta exempel på just vilka förmågor som ska utvecklas (Carlsson, Önnerfält & Davidson-Bask 2011). Dock åskådliggör de aktiviteter och åtgärder som nämns vad eleverna får möta och lära sig. Handlingsplanen är direkt kopplad till verksamheten och kursplanerna i de olika ämnena, så att ett stort geografiavsnitt i årskurs 6 exempelvis inleds med introduktion till databasen Landguiden. Därmed ser eleverna vilken konkret nytta de har av databasen. Överlag är de olika momenten eller aktiviteterna i handlingsplanen kopplade direkt till verksamheten och de stora teman de har i de olika årskurserna, samt vad bibliotekarierna i sin yrkeserfarenhet tycker är viktigt. Men självklart har också de överordnade styrdokumenten stor betydelse. Målen i handlingsplanen måste överensstämma, inte bara med LGR11, utan också med samtliga överordnade, lokala styrdokument. Cecilia och Alicia illustrerar detta genom att berätta att handlingsplanen fått revideras och någon aktivitet tidigareläggas när IKT-strategi kom, eftersom skolorna inte kan ha en plan med andra mål än det överordnade styrdokumentet.
	Skolledare, lärare och bibliotekarier inom Norra Fäladen har gemensamt deltagit i utarbetandet av områdets handlingsplan. Den har fastställts efter flera remissomgångar på skolorna och revideras ständigt efter verksamhetens behov. Den visar på just den insikt om skolbibliotekets pedagogiska funktion som Ekström efterlyser och klargör uttryckligen att ”målet för biblioteksverksamheten är att vara en pedagogisk resurs i lärandet” (ibid.). Handlingsplanen har varit betydelsefull genom att den väldigt konkret formulerar för kollegiet vad bibliotekarierna kan och ska utföra. Bibliotekarien på Fäladsgården berättar att det i princip endast var tre lärare som använde hennes tjänster när hon först kom. ”Så kan man ju inte ha det. Att bara några elever på skolan ska få tillgång till skolbibliotekariens tjänster. Då kan jag ju lätt se: ok, den här klassen gjorde inte detta i sjuan, då får jag tänka på att jag ser till att de gör det i åttan.”
	Handlingsplanen är ett aktivt dokument som skolbibliotekarierna har stort stöd av och som även är förankrat inom den egna organisationen. Alicia berättar att man redan från början bestämt sig för att inte skapa ett ”ideologiskt dokument med vackra ord”. Liksom Ekström föreslår, var målet att ta fram en praktiskt tillämpbar plan som tydliggör vad som ska ske och när (Alicia). Genom att handlingsplanen inte bara uttrycker mål och visioner utan istället är så konkret och praktiskt användbar och producerad gemensamt av skolledare, lärare och bibliotekarier så säkras också tillämpningen av den. Den används vid kollegiets planering vid terminsstarterna och som återkoppling under terminens gång, för att säkra så att alla elever inom skolområdet får den undervisning de ska ha. Cecilia förklarar att den spelar en stor roll både ”för en själv att falla tillbaka på och för... och för att visa på inför lärarkollegiet, så de inte glömmer bort en”. Hon pekar vidare på handlingsplanens konkreta betydelse i den dagliga verksamhet. När hon har sina inbokade klasser varje vecka utgår hon från vad som står i planen för de årskurserna när hon utformar vad som ska behandlas i samlingen. Hårt belastade i tid, som alla skolbibliotekarier uppger att de är, måste de ständigt prioritera och där är handlingsplanen till stor nytta. De vet var de ”ska lägga krutet”, som Alicia uttrycker det. Även om någon aktivitet förskjuts vid något tillfälle, eller någon lärare glömmer att kontakta bibliotekarien inför ett projekt där någon aktivitet ska ingå, så finns den fysiska handlingsplanen som en checklista där skolbibliotekarierna vid en genomgång ser vilka aktiviteter och vilka klasser som inte hunnits med. Bibliotekarien kan då kontakta läraren direkt eller välja att istället ta igen det i nästa årskurs, eftersom de har kontinuiteten och följer eleverna genom hela grundskolan. Därmed minimeras risken för att planerade aktiviteter inte utförs (Alicia, Beatrice, Cecilia).
	Den sista faktorn i Ekströms modell rör skolledarens ansvar att möjliggöra att verksamheten kan genomföras och att så också sker. Cecilia bekräftar skolledarens betydelse här. Hon berättar att den tidigare rektorn och sedermera områdeschefen för Norra Fäladens skolområde själv deltog i SMiLE-projektet och har drivit skolbiblioteks-frågan och betydelsen av fackutbildade skolbibliotekarier under flera år (Cecilia). Genom att ha en skolledare, en områdeschef, som värnar skolbibliotekets roll och som för det budskapet vidare till rektorer, lärare och övrig personal möjliggörs också genomförandet av den användarundervisning som beskrivs i styrdokumentet.
	6.3.3 Skolbiblioteket och skolbibliotekarien som pedagogisk resurs
	I Limbergs taxonomi över skolbibliotekets roll beskrivs biblioteket som allt från lagerlokal till integrerat i undervisningen och det pedagogiska utvecklingsarbetet. Kuhlthau beskriver undervisningen i termer av källcentrerad, stigfinnarcentrerad och processcentrerad, medan skolbibliotekariernas roller som organiser, lecturer, instructor, tutor och counsellor sträcker sig från att endast organisera bestånd till att vara en tydlig pedagogisk resurs i undervisningen.
	En genomgång av styrdokumenten tydliggör att avsändaren spelar roll för hur man beskriver skolbiblioteket som resurs. I de mer övergripande styrdokumenten omnämns skolbiblioteket endast i svepande termer. IKT-strategi fokuserar på elevernas digitala kompetens, som omfattar stora delar av den traditionella användarundervisningen. Under de pedagogiska målen betonas vikten av ”samarbete inom den egna verksamheten... t.ex. skolbibliotek och skolbibliotekscentral” (2010, s. 5), men skolbibliotekarien är inte omnämnd bland de personalresurser som ska bistå i det arbetet. I LGR11 nämns bibliotek endast allmänt under avsnittet övergripande mål och riktlinjer, som en del av rektors ansvar. Där framgår att eleverna "ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt", att det är "nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ", samt att "skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel" (ibid., s. 10ff). Här beskrivs biblioteket snarast som en lagerlokal och skolbibliotekarien omnämns överhuvudtaget inte.
	Men även om skolbibliotek inte alls nämns i LGR11, så ges skolbibliotekariers kompetensområden (läsförmåga och läsförståelse, informationssökning och källkritik, källhantering och upphovsrätt) stor betydelse. Den bilden bekräftas även av Cecilia: ”Ordet skolbibliotek nämns ju inte. Men det som nämns hela, hela tiden är ju bibliotekets kärnuppgifter. Alltså informationskompetens och läsning ... Vet man vad skolbiblioteket har för funktion, så nämns ju funktionen.” Även Alicia uppmärksammar att skolbiblioteket inte omnämns i läroplanen men påpekar att det undersökande arbetssätt som LGR11 förespråkar ”förutsätter att det finns ett skolbibliotek, eller en skolbiblioteksverksamhet”. Att skolbibliotekariers kompetensområden lyfts fram, medan skolbibliotekarien eller skolbibliotekets funktion som pedagogisk resurs endast ges litet eller inget omnämnande i styrdokument har tidigare uppmärksammats i Kylemark & Winthers magisteruppsats om IKT-undervisning i skolan (1998). Trots ökat fokus på informationskompetens lyfts alltså skolbibliotekets roll fortfarande inte fram.
	I de mest verksamhetsnära styrdokumenten, framtagna för att just beröra skolbiblioteks-verksamheten, tydliggörs skolbibliotekets pedagogiska roll på ett både konkret och praktiskt sätt. I SBC:s riktlinjer anges som det främsta målet för skolbiblioteks-verksamheten just ”att vara en pedagogisk resurs för eleverna i deras lärandeprocess” och skolbibliotekarien ska ”tillsammans med skolans pedagoger lyfta fram de informationskällor som är adekvata för eleven och på så sätt rusta eleven inför ett livslångt lärande, både formellt och informellt”. ”Att motivera och väcka lust att lära är nyckelord för skolbibliotekariernas uppdrag”, menar man (Riktlinjer för informations-sökning 2012). Här riktas blicken vidare, bortom skolgången, mot det livslånga lärandet, vilket överensstämmer med Limbergs beskrivning av skolbiblioteket som en resurs i det pedagogiska utvecklingsarbetet. Skolbibliotekariens roll överensstämmer också med Kuhlthaus beskrivning av en counsellor.
	Som tidigare nämnts beskrivs skobibliotekets roll i Lokal handlingsplan som en pedagogisk resurs som ska bidra till ”ökad måluppfyllelse för eleverna” (Carlsson, Önnerfält & Davidson-Bask 2011). Användarundervisning och olika typer av läsfrämjande verksamhet sker i samverkan med lärare i anknytning till det aktuella skolämnet eller projektområdet. Bibliotekarierna värjer sig dock mot att beskrivas som pedagogisk resurs. Alla poängterar att de som bibliotekarier saknar pedagogisk utbildning. Cecilia tillstår dock att ”jobbar man i en skola så är man ju en pedagogisk resurs”. Både Alicia och Beatrice föredrar att beskriva det som att de är en stödfunktion som bidrar med sin kompetens och förbättrar och underlättar för eleverna. Alicia upplever sin roll och vad hon kan tillföra som ganska tydlig: ”Hur man hittar information, hur man värderar den, hur man får lov att använda den, hur man organiserar den och hur man återanvänder den.” Beatrice betonar att det också är viktigt att bibliotekarierollen skiljer sig från lärarens i det att man inte betygsätter eleverna, att man har en neutral roll så att biblioteksrummet blir fritt från prestationskrav och bedömning, även om man ute i klassrummen förstås har en pedagogisk roll.
	Förutom hur man själva värderar sin funktion, så spelar skolledarnas och lärarnas syn på bibliotekarierna en viktig roll. Att det ofta råder en diskrepans mellan bibliotekariers kompetens som informationsspecialister och lärares syn på bibliotekarier som i huvudsak litteraturförmedlare är välkänt (Limberg 2003, s. 48). Så sker också inom Norra Fäladen. Trots att skolområdet har en chef som har satsat på fackutbildade bibliotekarier och SMiLE-projektet för att utveckla skolbiblioteksverksamheten och har lyft skolbiblioteksfrågan inom skolområdet, är det ändå inte alltid att lärarna ser bibliotekarierna som den resurs de är.
	Bibliotekarien kan planera användarundervisningen ensam eller tillsammans med lärare. Förutom för de yngsta barnen, sker all användarundervisning i anknytning till teman eller projekt. Bibliotekarierna representerar en processcentrerad syn på undervisning, det Kuhlthau beskriver som process approach, med fokus på målet med sökprocessen: kunskap om det sökta ämnet; snarare än på verktygen för att nå dit. Det ska ”vara viktigt och på riktigt”. Eleverna ska ha ”verkliga uppgifter och det ska göra skillnad”, som Alicia påpekar. Undervisningen är antingen inplanerad sedan tidigt, på lärarens önskemål om att starta upp specifikt tema eller på skolbibliotekariens förfrågan om när det passar att komma för att ta det som enligt styrdokumentet ska ingå. Merparten av användarundervisningen bedrivs av bibliotekarien ensam och alla uttrycker önskemål om att få mer tid och fler möjligheter att arbeta ute i klassrummen, gärna i utökat samarbete med skolornas IKT-pedagoger. För att samarbetena och användar-undervisningen ska bli bra gäller det att lärarna vet vad skolbibliotekarien har för kompetens och kan tillföra. Det är, som tidigare beskrivits, inte alldeles självklart för många lärare:
	Jag tror att traditionellt sett så har det varit väldigt enkelt att ha samarbete kring läsfrämjande verksamhet för att det är så tydliga roller. Bibliotekarien plockar fram böckerna, bokpratar och ser till att rätt elev får rätt bok. Och sedan jobbar lärarna vidare. Det har varit mycket svårare när det gäller andra ämnen. Var ska man dra gränsen? Men när läraren vet vad skolbibliotekarien kan tillföra så är det inte så svårt. (Alicia)
	Det långsiktiga arbetet, med gemensamma och övergripande mål och metoder, med kontinuerlig och progressiv användarundervisning, med bibliotekarier som är närvarande genom hela informationssökningsprocessen ända från planeringsstadiet, har bidragit till att belysa bibliotekariens roll som informationsexpert och vilken betydelse det kan ha för att konkretisera skolarbetet:
	Det scenariot som alla skolbibliotekarier och bibliotekarier känner igen, att det rusar ner en hel klass i biblioteket och ropar att de vill ha information om olympiaderna, eller de vill ha information om jorden, eller jag vill ha information om medeltiden... det händer i princip inte här längre. Eller att elever kommer och ställer frågor som de inte förstår själva. Det hände ju ofta i början när jag jobbade här. Och då var det ju oerhört svårt att kunna hjälpa dem på något bra sätt, när de ställer frågor... om de inte förstår. (Alicia)
	Ett problem, inte minst för eleverna själva, för ”vad ska de sedan göra med informationen? Då blir det ju klippa och klistra. Men så är det inte längre. Jag tycker att den här skolan utbildar elever för framtiden, helt enkelt.” (Alicia)
	Det gemensamma arbetet med användarundervisningen på Norra Fäladen underlättas ytterligare av att lärare och skolbibliotekarier, från förskolan och uppåt, alla arbetar med samma pedagogiska inriktning: Vygotskij, Reggio Emilia (som både lärare och skolbibliotekarier fått utbildning i), entreprenöriellt lärande (som syftar till att utveckla och stimulera generella kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling), samt Puenteduras trappmodell om integrering av teknik i undervisningen. Alicia ser stora fördelar med att hela området ”jobbar åt samma håll”. Inte minst märks det på elevernas egna arbetssätt. Det här är ”elever som är vana att själva ta reda på, att reflektera kring sitt lärande” (Alicia).
	På Norra Fäladen beskrivs och fungerar bibliotekarierna som counsellors. Precis som i Kuhlthaus beskrivning har de ett gemensamt utarbetat helhetstänkande och arbetar ämnesintegrerat tillsammans med lärarna. Skolbibliotekets roll uttrycks i styrdokumentet som integrerat i undervisningen, medan utsagorna från respondenterna klargör att skolbiblioteket, bl.a. genom det starka stödet från skolledningen och deltagandet i lärarlag, fungerar som den resurs i det pedagogiska utvecklingsarbetet som Limberg beskrivit som den högsta nivån i sin modell.
	7 Diskussion och slutsatser
	I denna uppsats har progression inom användarundervisning i grundskolan undersökts. Syftet har varit att ge en fördjupad bild av progressionen inom användarundervisningen inom Norra Fäladens skolområde och vilken roll styrdokument spelar för progressionen inom användarundervisningen, samt skapa en fördjupad förståelse för skolbibliotekets roll som pedagogisk resurs i det arbetet.
	7.1 Hur möts behovet av progression?
	Min studie visar att användarundervisningen inom Norra Fäladens skolområde bedrivs utifrån en syn på informationssökning som en process (jfr Kuhlthaus process approach). Genom den inplanerade progressionen i användarundervisningen bidrar bibliotekarierna till att synliggöra den processen. Progressionen finns formulerad i de styrdokument som undervisningen omfattas av. Den uttrycks explicit i kommunens IKT-strategi och i övriga dokument genom att aktiviteter och moment ökar i komplexitet, samt genom att förmågor gradvis fördjupas. De övergripande målen med användarundervisningen, vad eleverna behöver lära sig, vilka de huvudsakliga beståndsdelarna är, tydliggörs samtidigt som målen också kan brytas ner och konkretiseras i mer specifika lärandemål, undervisningsinnehåll och undervisningsformer.
	7.2 Vilken roll spelar styrdokumenten för progressionen?
	Att ta fram en handlingsplan framstår som ett av de viktigaste redskapen för att möta behovet av progression inom användarundervisningen. Genom att formulera konkreta och tydliga mål för de olika årskurserna planeras för en successiv fördjupning och ökande grad av komplexitet och självständighet, just som AASL:s modell beskriver (Standards for the 21st-century learner 2007). Ju mer konkret styrdokumentet är, desto tydligare framträder också progressionen. Ju närmre den egna verksamheten styrdokumentet har tagits fram, desto mer konkret och detaljerat är det, vilket Norra Fäladens handlingsplan visar. Utsagorna bekräftar att målet varit att ta fram en tydlig och praktiskt tillämpbar plan. Planen har arbetats fram gemensamt av skolledare, lärare och bibliotekarier och omvärderas och omarbetas kontinuerligt av bibliotekarierna efter samråd med lärare och områdeschefer. I intervjuerna framkommer att enstaka lärare fortfarande glömmer att ge utrymme åt den användarundervisning som planerats in i styrdokumentet och bibliotekarierna får då påminna dem. Det tyder på att styrdokumentet inte fullt ut integrerats inom skolområdet, även om undersökningen visar att styrdokumentet är av stor betydelse, både som stöd i det dagliga arbetet, för den gemensamma terminsplaneringen och för att säkra att alla får den undervisning de ska ha. På så sätt säkras progressionen i undervisningen. Att handlingsplanen har flera olika överordnade dokument att förhålla sig till bidrar säkert till att den också visar på tidigare introduktion av aktiviteter och högre grad av progression än övriga styrdokument. Studien visar också att styrdokumenten har en viktig roll att fylla för att ge elever likvärdig tillgång till progressiv användarundervisning. Det var för att motverka de stora skillnader som rådde mellan elever från olika skolor som Skolbibliotekscentralen i Lund utarbetade de gemensamma Riktlinjer för informationssökning (2012) som sedan legat till grund för Norra Fäladens handlingsplan.
	7.3 Vilken roll har skolbiblioteken och skolbibliotekarierna som resurs i undervisningen och utvecklingsarbetet?
	Skolbibliotekets roll tydliggörs när skolbibliotekarier varit med om att ta fram styrdokumenten. I likhet med vad Ekström (2004) fann i sin studie, visar utsagorna att ju mer delaktig man varit, desto mer aktivt tillämpas styrdokumentet också i den dagliga verksamheten. Att det tagits fram lokalt och anpassats efter egna förhållanden och mål påverkar förstås också. Användarundervisningen är planerad utifrån återkommande teman och projekt i de olika årskurserna. Studien bekräftar även den bild Ekström redovisat – att användarens perspektiv påverkar hur aktivt styrdokumentet är inom organisationen. Synen på vad ett skolbibliotek är och vilken funktion det fyller påverkas troligen av vilken roll det ges inom organisationen. Därför har skolledaren en viktig roll att fylla i att lyfta fram biblioteket som resurs och skapa förutsättningar för samarbeten. Min studie bekräftar betydelsen av att de olika professionerna samarbetar kring de gemensamma målen, liksom skolledarens roll för att se till att samarbetet också prioriteras, som bl.a. Limberg et al. och Lonsdale beskrivit. Undersökningen visar att samtliga skolbibliotekarier inom Norra Fäladens skolområde deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet. De ingår i arbetslag sedan ett par år tillbaka och har därmed fått ökad delaktighet i skolans verksamhet. Någon är mer nytillträdd på en skola där fast, fackutbildad bibliotekarie tidigare saknats. Ju längre bibliotekarierna varit verksamma inom organisationen, desto tydligare och mer aktiv roll har de också i utveckling-sarbetet. Det tar självklart tid att bygga upp en skolbiblioteksverksamhet och fullt ut integrera den med ämnesundervisningen, liksom att få rektorer och lärare att se vilken kompetens bibliotekarierna har att bidra med. Utsagorna visar att tillfälliga projekt-anställningar eller lösningar med lärarbibliotekarier är sårbara vid besparingar eller ökat elevantal, då biblioteksverksamheten lätt bortprioriteras. När skolorna får fast bibliotekarie säkras den nödvändiga kontinuiteten. Det skapar en flexibilitet och trygghet i planeringen där bibliotekarierna vet att det som av olika anledningar inte hinns med ena året tas igen nästa.
	Myndigheten för skolutveckling har efterlyst långsiktigt utvecklingsarbete och nationellt stöd för att möta behovet av ”nya gemensamma didaktiska kompetenser”. Bibliotekens ”aktiva plats i skolans undervisning” beskrivs som en angelägen del av skolans kvalitetsarbete (Rapport 2005:915 2007, s. 2). Limberg (2003) tror att en förstärkt pedagogisk roll för biblioteken också kräver en förändring av skolans pedagogiska diskurs och tradition och efterlyser gemensamma fortbildningsprojekt där lärare och bibliotekarier gemensamt utvecklar skolbiblioteksverksamheten. Sådant kvalitets- och fortbildningsarbete bedrivs sedan några år tillbaka på Norra Fäladen. Projekt som SMiLE och liknande lokala och regionala alternativ för att öka samarbetet mellan yrkesrollerna – som t.ex. Helvetesgapet, Infokoll i Umeå (Mannerheim 2010) och nätverk av bibliotekarier och lärare i Gävle (Jämterud 2010) – är viktiga för att synliggöra kompetenser och formulera gemensamma riktlinjer och arbetsplaner där progressionen och långsiktigheten finns inbyggd. Jag har inte undersökt vilken roll progressionen haft för utvecklingen av elevernas informationsfärdigheter, men genom intervjuerna framgår att både lärare och elever har en större medvetenhet om informationssökningsprocessen idag än tidigare. Av intervjuerna framkommer att skillnaderna i elevernas grundkunskaper när de började högstadiet tidigare var stor. Det märktes tydligt vilka elever som gått på skolor som saknat fackutbildad bibliotekarie. Numer lär sig eleverna hur de ska formulera relevanta problemställningar, hur de söker, granskar och använder information och har också lärt sig arbeta självständigt och reflektera kring sitt lärande, vilket bekräftar att skolbiblioteken och bibliotekarierna inom Norra Fäladens skolområde fungerar som resurs i undervisningen och i det pedagogiska utvecklingsarbetet.
	7.4 Metod- och teoridiskussion
	Genom att använda dokumentanalyser tillsammans med kvalitativa intervjuer har jag fått en god bild av progressionen i användarundervisningen inom Norra Fäladen. De har också givit en god bild av styrdokumentens och skolbibliotekariernas roll. Metoderna har kompletterat varandra bra. Kategoriseringen av aktiviteter i dokumentanalysen har varit ett bra redskap för att åskådliggöra likheter och skillnader mellan styrdokumenten. Den semistrukturerade intervjuformen visade sig bra för att låta mig ställa följdfrågor och ge respondenterna möjlighet att vidareutveckla sina resonemang.
	Att hitta en teori tillämplig på de tre frågeställningarna var problematiskt, men den teoretiska referensram som modellerna utgjorde fungerade väl för att tolka och ge en tydligare bild av resultaten.
	7.5 Slutsatser och framtidsperspektiv
	Min studie visar på hur en rad samverkande faktorer har betydelse för hur behovet av progression möts. Dessa är: gemensamt framtagna mål med en konkret handlingsplan där progressionen synliggörs och som anpassats efter den egna verksamheten för att säkra att aktiviteterna också realiseras; en gemensam syn på vikten av informations-kompetens och hur den ska främjas; en insikt om varandras kompetenser och samarbeten där skolbibliotekarierna fungerar som resurs i undervisningen; lärarlag där bibliotekarier och lärare samarbetar i det pedagogiska utvecklingsarbetet och har en gemensam pedagogisk inriktning; samt aktivt stöd från skolledare som har kunskap om och värderar skolbibliotekets roll i det arbetet. Därigenom säkras även långsiktigheten och likvärdigheten i undervisningen. Alla får vad de har rätt till.
	Betydelsen av att elever ges kunskap om informationssökning och källkritik betonas i läroplanen, men skillnaderna ute på skolorna är stora. Få skolor har fackutbildade skolbibliotekarier som aktivt arbetar med användarundervisning. Det är istället ofta upp till IKT-pedagoger eller lärare att undervisa elever. Vissa arbetar med de här frågorna, men många saknar tillräcklig kunskap och känner stor osäkerhet inför hur användar-undervisning ska bedrivas och varför och gör det därför inte. Stora kullar går därmed ur grundskolan utan tillräckliga kunskaper för att klara fortsatta studier på ett tillfredsställande sätt. För att motverka att slumpen eller individuella lärares kompetens avgör hur informationskompetenta eleverna är när de lämnar grundskolan behöver bibliotekets kompetens och funktion synliggöras, som Limberg (1990) och Lonsdale (2003) beskrivit. Därtill behöver målet för undervisningen tydliggöras och konkretiseras i praktiskt tillämpbara handlingsplaner.
	Att de avsändare som själva verkar inom skolbiblioteken utgår från skolbibliotekariernas kompetens i informationssökning och källkritik när de formulerar skolbibliotekens styrdokument är naturligt. Men varför nämns inte skolbiblioteken som resurs i de mer övergripande styrdokumenten, trots att bibliotekariernas traditionella kunskapsområden ges så stor betydelse. Beror det på att bibliotekarierna är en bortglömd resurs? På att man saknar kunskap om vad bibliotekarieyrkets specialistkompetens faktiskt innefattar? På att det saknats skolbibliotekarier i arbetet med att ta fram styrdokumenten? Eller väljer man att inte nämna skolbibliotekets funktion som pedagogisk resurs i användarundervisningen i dessa styrdokument för att fackutbildade skolbibliotekarier saknas på många skolor, både inom Lunds kommun och i Sverige i stort, och man därför inte vill låsa sig vid formuleringar om skolbibliotekets roll i det pedagogiska arbetet och elevernas väg mot informationskompetens? Skolbiblioteksmanifestet menar att för att bedriva en effektiv och åskådlig verksamhet krävs att tydliga mål, prioriteringar och verksamhetsområden för skolbiblioteket anges i anslutning till läroplanerna (”Unescos skolbiblioteksmanifest 1999” 2006, s. 15). Så har också gjorts i senaste läroplanen. Men skolbibliotekets roll omnämns fortfarande inte. Förhoppningen inför framtiden är att nästa läroplan går ett steg längre och tydliggör skolbibliotekets roll för att målen också ska realiseras.
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