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The aim of Critical Use of the Internet is to give examples of 

how to teach Information Literacy and to inspire Librarians 

and Teachers to collaborate in the process. The subjects I 
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1. Inledning  
 

I Svenskarna och internet 2017 konstateras det att barn och ungdomars användning av 

internet ökar (Davidsson & Thoresson, 2017). Detta får som följd att skolan och 

skolbiblioteken får högre krav på sig att utbilda eleverna i informationskompetens. Att 

vara en frekvent internetanvändare innebär inte självklart att en person behärskar 

informationssökning och källkritik på det sätt som krävs i dagens informationssamhälle 

menar bland annat filosofie doktor i biblioteks- och informationsvetenskap, Cecilia 

Gärdén (2016). I rapporten Svenskarna och internet 2017 var en av frågorna om 

ungdomar känner sig delaktiga i informationssamhället. Endast 54 procent av mellan- 

och högstadiets elever svarade ja på frågan. Det visar att barn och ungdomar behöver få 

mycket vägledning och undervisning i informationshantering. Ju mer digitaliserat 

samhället blir, desto viktigare blir informationskompetensen för att öka delaktigheten 

utifrån demokratibegreppet då många områden i livet påverkas av internet (Davidsson 

& Thoresson, 2017). Lärarstudenter har påtalat bristen i sin egen didaktiska utbildning i 

informationssökning och källkritik. De behöver mer kunskap för att möta elevernas 

behov, vilket Lärarförbundets medlemstidning Lärarnas tidning tog upp i sitt 

temanummer om Källkritik i maj 2017. Skolverket har efterlyst en tydligare struktur i 

grundskolans undervisning och skolbibliotekariernas uppdrag har förstärkts. En 

reviderad läroplan kommer att gälla från och med höstterminen 2018 och där förtydligas 

skolans roll i undervisningen av digitalisering (Davidsson & Thoresson, 2017). I den 

reviderade läroplanen förtydligas rektorns ansvar när det gäller skolans förutsättningar 

för att eleverna ska kunna få tillgång till tidsenliga lärverktyg, skolbibliotek och det 

lärarstöd som krävs (Skolverket. 2017a). Så hur ska skolbibliotekarierna fullgöra sitt 

uppdrag? Hur utnyttjas deras specifika kunskap på bästa sätt? En viktig komponent för 

att underlätta skolornas arbete i att nå de mål som ställts upp för undervisningen i 

informationskompetens är att skolbibliotekariernas unika kompetens används. 

Bibliotekarierna och lärarna behöver ha ett kontinuerligt och tätt samarbete genom hela 

processen. Att skapa detta samarbete är ofta en utmaning på grund av olika orsaker 

(Latham, Grosse & Witte, 2013). Linda Djurström undersöker i sin magisteruppsats 

Lärare och bibliotekariers samarbete Utifrån TLC-modellerna (2015) samarbetet 

mellan bibliotekarier och lärare. TLC- modellernas syfte är att göra samarbete tydligare 

ur ett teoretiskt perspektiv och modellerna är utvecklade av forskaren Patricia Montiel-

Overall. Djurström konstaterar utifrån sin studie att brist på gemensam tid för planering 

är en bidragande faktor till varför det är svårt att samarbeta. Planeringstiden ligger ofta 

på olika tider under dagen för de olika yrkeskategorierna vilket problematiserar arbetet. 

En annan aspekt är att lärare ofta har olika samarbetspartners, som till exempel andra 

lärare och elevhälsovårdspersonal, som de behöver ta hänsyn till och då prioriteras inte 

alltid bibliotekarierna. Många lärare känner heller inte till hur de kan utnyttja 

skolbibliotekarien som resurs vilket också påverkar samarbetet. Om lärarstudenter redan 

under sin utbildning får en bild av skolbibliotekets resurser så ökar möjligheten till ett 

konstruktivt samarbete (Karlsson, 2013; Mokhtar, 2004). I och med den nya, reviderade 

läroplanen med den tydligare strukturen i vad som ska ingå i elevernas digitala 

utbildning, så blir det tydligare för lärare, och rektorer, vilket syfte skolbiblioteken har. 

På Skolverkets hemsida erbjuds sedan slutet av november 2016 ett digitalt material som 

heter Kritisk användning av nätet. Det är en modul med syfte att inspirera och fortbilda 

lärare och skolbibliotekarier samt främja deras samarbete. Materialet är tillgängligt för 

alla och kan användas fritt. Modulen består av artiklar, filmer och diskussionsfrågor och 

är uppdelat i fyra olika delar. (Skolverket, 2017b). Frågan som uppstår är om modulen 

verkligen gynnar samarbetet och på vilket sätt i så fall? 
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1.1. Problembeskrivning och avgränsning 

 

Att arbeta med informationskompetens i skolan är ett viktigt och kontinuerligt arbete. 

Om barn och ungdomar ska kunna fostras till att bli kompetenta samhällsmedborgare 

med förmåga att navigera i den djungel av information som vi befinner oss i så krävs det 

en omfattande och långsiktig utbildningsinsats (Limberg, 2014). För att eleverna ska få 

en bra och gedigen grund att stå på så behövs både den kompetens som lärare och 

bibliotekarier har. Om de båda professionerna bidrar med sina olika kunskaper och 

perspektiv så blir undervisningen mer allsidig och grundlig. På många skolor brister 

samarbetet mellan bibliotekarie och lärare eftersom man har olika synsätt och sällan 

hinner kommunicera så mycket som krävs för att det ska bli ett bra samarbete (Limberg, 

2014; Djurström, 2015).  Det är ett problem att de olika professionerna sitter med stor 

kunskap på sitt eget område, men inte lyckas föra samman denna kompetens och att det 

i så fall i sin tur missgynnar barn och ungdomars informationskompetens. Cecilia 

Gärdén påpekar i sin forsknings- och kunskapsöversikt Skolbibliotekets roll för elevers 

lärande (2017) att samarbete kommer in i nästan alla forskningstexter som behandlar 

skolbibliotek. Samarbetet ses oftast som en stor utmaning och det saknas många gånger 

idéer om hur det ska förbättras. Problemet är att det inte räcker med att konstatera att 

samarbete är komplicerat. Det behövs strategier och modeller för hur det ska kunna 

utvecklas. För att försöka hitta exempel på sådana strategier och modeller har jag i den 

här studien valt att undersöka hur ett samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare kan 

påverka undervisningen för barn och ungdomar när de ska finna, använda och granska 

information. Går det att hitta en arbetsmodell som på ett naturligt sätt bygger på 

samarbete? Detta studerar jag genom att göra en kvalitativ undersökning om hur 

skolbibliotekarier tillsammans med lärare arbetar med Skolverkets digitala modul 

Kritisk användning av nätet. I studien ingår endast skolor där både bibliotekarie och 

lärare arbetar med modulen. 

 

1.2. Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att försöka hitta en modell för hur bibliotekarier och 

lärare, utifrån sina olika kompetenser, kan samarbeta på ett sätt som gynnar elevernas 

utveckling i informationssökning och källkritik. Detta gör jag genom att studera 

fortbildningsmodulen Kritisk användning av nätet och hur samarbetet påverkas av 

fortbildningen. 

 

1.3. Frågeställningar  

 

 Hur är fortbildningsmodulen Kritisk användning av nätet utformad och hur 

används den ute på skolorna? 

 

 Används bibliotekariernas och lärarnas olika kompetenser på ett konstruktivt sätt 

i arbetet med Kritisk användning av nätet? 

 

 Vilka faktorer påverkar samarbetet mellan bibliotekarier och lärare i modulen? 
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1.4. Centrala begrepp 
 

I det här kapitlet kommer jag att identifiera och definiera de centrala begrepp som ofta 

används i samband med informationskompetens samt begreppet kollegialt lärande som 

är den arbetsmetod som används i modulen Kritisk användning av nätet. 

       

1.4.1. Informationskompetens 

 

Inom forskningsområdet informationssökning och källkritik så används ofta begreppet 

informationskompetens (Information Literacy). Det finns olika typer av 

informationskompetenser som brukar användas som begrepp. Mediekompetens (Media 

Literacy) och digital kompetens (Digital Literacy) används också ofta i sammanhanget. 

De tre begreppen överlappar ofta varandra och det kan ibland vara svårt att avgöra vad 

som hör till vad. Ordet Literacy är svårt att översätta till svenska. Det engelska ordet har 

en betydligt vidare betydelse än orden kompetens eller kunnighet som man ofta 

översätter det med.  Informationskompetens innebär, enligt skolans kunskapsmål, att 

kunna formulera frågor och söka efter information för att kunna besvara dem (Sundin & 

Eckerdal, 2104). 

 

1.4.2. MIK, Medie- och informationskunnighet 
 

Unesco, FN:s organisation för utbildning, har lanserat det begrepp som på svenska 

kallas MIK, medie- och informationskunnighet. MIK är ett ramverk som har utvecklats 

främst med tanke på lärare och ska kunna användas redan under lärarutbildningar. MIK-

modellen ”samlar olika mediers trender till gemensamma plattformar”. Modellen delas 

upp i tre tematiska kunskapsfält. 

1. Kunskap om och förståelse för medier och information om källor som form för 

demokratiska processer. 

2. Värdering av medietexter och informationskällor. 

3. Produktion och användning av medier och information (sid, 22. Unesco, 2011). 

 

Syftet med MIK är att öka lärares förståelse för vikten av att arbeta med medie- och 

informationskunskap i ett demokratiskt perspektiv med början i klassrummet för att 

sedan kunna utöka det till samhället och globalt (Unesco, 2011). 

 

1.4.3. Källkritik 

 

En källa kan vara skriftlig, muntlig eller materiell. Med en materiell källa menas till 

exempel bilder och föremål. Källkritik handlar om att granska källmaterial och bedöma 

trovärdigheten av det som står i eller går att utläsa av informationskällan.  Det är en 

vetenskaplig metod för att avgöra om en uppgift är trovärdig eller inte (Thurén, 2016). 

Källkritik brukar kategoriseras på två sätt; yttre källkritik och inre källkritik. Den yttre 

källkritiken handlar om källans bakgrund och tillkomst och den inre om själva 

innehållet (Lundholm, 2016). Att vara källkritisk på nätet innebär, enligt Helena 

Francke och Olof Sundin (2016), att det är viktigt att  ”förstå hur information skapas, i 

vilka sammanhang den ingår och varför vi stöter på den i en viss kontext” (s.2). Vem 

som helst kan publicera information om vad som helst på nätet vilket medför att 

förmågan och tillvägagångssätt att värdera källor blir oerhört viktig.  Det svåra är inte 

att hitta olika källor utan att bedöma om de är tillförlitliga eller inte (Francke & Gärdén, 

2016; Statens medieråd, 2016).  
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1.4.4. Kollegialt lärande 
 

Kollegialt lärande är en metod för kompetensutveckling som fått ökat stöd inom 

forskningen (Skolverket, 2017c). Det innebär att kollegor, på ett strukturerat och 

systematiskt sätt och över tid lär sig av varandra. Genom att inkludera deltagarna i 

lärandeprocessen så blir de en del av kunskapsproduktionen och deras vetenskapliga 

grund säkerställs. En viktig del i det kollegiala lärandet är att det ska finnas en 

handledare, som helst kommer utifrån (Minten, 2013; Nilsson, 2016; Skolverket, 

2017c). 

     

2. Bakgrund 
 

År 2015 genomfördes en IT- undersökning av Skolverket där resultatet blev att det 

fanns ett stort behov och intresse hos lärarna för fortbildning inom digitalisering. 

Skolverket intervjuade också personal inom skolan för att få en bild av vilken typ av 

stöd de behövde i sin profession. Utifrån svaren har bland annat fortbildningsmodulen 

Kritisk användning av nätet utarbetats. Modulen ligger på Skolverkets hemsida 

(Hammarskjöld, 2017; Skolverket, 2107b).  

 

2.1. Kritisk användning av nätet 

 

Skolverkets modul Kritisk användning av nätet är ett digitalt material framtaget för 

lärare och skolbibliotekarier som ett inspirations- och fortbildningsmaterial i arbetet 

med informationssökning och källkritik. Modulen riktar sig till bibliotekarier och lärare 

på alla stadier och i alla ämnen och grundar sig på kollegialt lärande. Tanken är att 

skapa ett strukturerat och kontinuerligt utvecklingsarbete där de olika yrkeskategorierna 

och  deltagarna lär sig av varandra. Kritisk användning av nätet är en del av det Digitala 

lärarlyftet som Skolverket tagit fram. Lärarlyftet innehåller digitala fortbildningar för 

lärare med lärarlegitimation som ska säkerställa att lärare har rätt kompetens för sin 

profession. Förutom det Digitala lärarlyftet finns bland annat Läslyftet och Mattelyftet. 

Alla de olika lärarlyften finns tillgängliga på Skolverkets hemsida (Skolverket, 2017d). 

 

Syftet med fortbildningsmodulen är bland annat att sätta igång diskussioner mellan 

bibliotekarier och lärare om informationssökning och källkritik som sedan kan hjälpa 

till att utveckla undervisningen. När fortbildningen är genomförd är målet att deltagarna 

ska ha ett kritiskt förhållningssätt till den information och de sökvägar som finns på 

Internet samt en förståelse för hur Internet fungerar. Den ger också en möjlighet att 

utveckla samarbetet mellan bibliotekarie och lärare. Upplägget är att bibliotekarie och 

lärare träffas regelbundet och arbetar med de olika modulerna. Mellan 

fortbildningsträffarna utför deltagarna olika aktiviteter i elevgrupperna utifrån 

arbetsmaterialet. Vid nästa träff utvärderas det praktiska arbetet och nästa moment 

planeras. Bibliotekarier och lärare ska få verktyg att utveckla sin undervisning så att 

informationssökning blir en integrerad del av skolans ämnen i olika årskurser. Modulen 

består av följande fyra delar och innehåller bland annat artiklar samt filmer som ska 

inspirera till diskussioner i arbetslagen.  

 

Informationssökning på nätet är en introduktion till forskning om informationssökning 

och innehåller några modeller för effektiv sökning. Den andra delen handlar om 

sökkritik och algoritmers betydelse. Syftet är att ge stöd och underlag för lärares och 

elevers diskussioner om söktjänster, algoritmer och filterbubblor. Sökmotorer och 
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nätverkstjänster styrs i allra högsta grad av olika algoritmer som påverkar de flöden vi 

ser i sociala medier och för att kunna söka effektivt på nätet samt avgöra vilken 

information som är relevant så behövs en grundkunskap om detta. Filterbubblor handlar 

om att vi ofta omger oss med information från källor som vi redan från början 

sympatiserar med och därför kan informationen bli ensidig. Nyhetsflödet på sociala 

medier styrs av de personer eller sidor som vi följer. 

 

Källkritik på internet har som syfte att ge inspiration till lärares och bibliotekariers 

arbete med källkritik, med särskilt fokus på internet. Källkritik i nya publiceringsformer 

har, även den, som mål att inspirera bibliotekariers och lärares arbete med källkritik, 

med fokus på nya publiceringsformer och användargenererade källor. För att skolans 

demokratiska uppdrag ska kunna uppfyllas krävs att eleverna utvecklar sin källkritiska 

förmåga vilket i sin tur kräver att pedagogerna har en utvecklad källkritisk förmåga. 

       

Varje del består i sin tur av fyra delar, förutom den första; Informationssökning på nätet, 

som också har en fördjupningsdel. 

 

Delarna är A) individuell förberedelse vilket innebär att deltagarna går igenom 

materialet, funderar och antecknar saker som sedan ska diskuteras med kollegorna. I del 

B) Kollegialt arbete diskuteras funderingar, egna erfarenheter och frågor som ställs i 

modulen tillsammans i kollegiet. Nästa steg är att planera en aktivitet med eleverna 

utifrån diskussionerna.  

C) Aktivitet innebär att den planerade aktiviteten genomförs och att man funderar efteråt 

på hur det gick och varför. I den sista delen D) Gemensam uppföljning utvärderas 

aktiviteten gemensamt av fortbildningens deltagare. 

 

I varje modul ingår artiklar av bland annat forskarna Helena Francke, Cecilia Gärdén 

och Olof Sundin där de visar på den forskning som ligger till grund för fortbildningen. 

Skolverket har också lagt ut filmer med exempel från skolor på hur arbetet kan se ut  

samt diskussioner och kommentarer från de bibliotekarier och lärare som deltar i 

filmerna. I filmerna diskuteras hur deltagarna ser på modulen och hur det praktiska 

klassrumsarbetet ser ut. 

      

3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång  
   

I litteraturgenomgången kommer litteraturen att delas in i tre delar; Bibliotekariers och 

lärares kompetens, Informationssökning och källkritik, samt Samarbete.  

 

3.1. Bibliotekariers och lärares kompetenser 

 

I diskussionen om samarbete mellan bibliotekarie och lärare så nämns vikten av att 

deras olika yrkeskompetenser används på ett likvärdigt sätt.  

 

I forskningsöversikten Bibliotekarien och professionen –en forskningsöversikt beskrivs 

bibliotekariens olika yrkeskompetenser. Där nämns bland annat bibliotekarien som 

informationsorganisatör och informationsförmedlare. Att vara informationsorganisatör 

innebär att kunna organisera information och informationsförmedling och ha förmåga 

att analysera vilka informationsbehov som finns i olika situationer och för olika aktörer. 

Den del som handlar om informationsförmedling behandlar den tekniska delen och hur 

tekniken kan underlätta informationsförmedling till användarna, enligt 
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forskningsöversikten. Därför är det viktigt att bibliotekarien behärskar olika 

informationsförmedlingssystem (Svensk Biblioteksförening, 2008). 

 

I Skolbiblioteket – skolans informationscentrum En praktisk handledning för 

skolbibliotekarier, lärare och skolledare delar författaren Monika Nilsson upp 

skolbibliotekariens och lärarens olika uppdrag. Bibliotekariens roll är att ha god 

kännedom om och sprida litteratur. Den innebär också att vara informationsspecialist, 

lärare i vissa situationer och kunna fungera som handledare till lärare. 

Skolbibliotekarien ska kunna hjälpa till att föra in ett undersökande arbetssätt i skolan. 

En annan uppgift är att se till att skolans mediebestånd anpassas till den egna skolan och 

att ha kunskap om den egna skolans behov. Lärarens uppdrag kan variera i olika 

situationer. Ibland arbetar läraren på egen hand, ibland tillsammans med bibliotekarien. 

Läraren är ämnesspecialist och den som har kunskap om kursmål och innehåll. Det är 

också lärarens uppgift att känna till elevgruppens behov och förmågor (Nilsson, 1998). 

 

Handledningen från bibliotekarie till lärare kan handla om informationssökning och 

vilka medier och verktyg som finns att tillgå menar Monica Nilsson i sin bok 

Informationsfärdighet i praktiken. Skolbibliotekarie och lärare i samverkan. Hon 

betonar också vikten av bibliotekarien som pedagogisk resurs och att det är en stor vinst 

för skolan om läraren och bibliotekarien planerar arbetet tillsammans (2007). 

 

Precis som bibliotekarier så innehåller lärarens uppdrag flera delar. Mats Ekholm, 

professor i pedagogik, skriver i Lärarprofessionalism –om professionella lärare att  

”Lärarens huvuduppgift är att sprida och utveckla kultur och vetande”. Han poängterar 

lärarprofessionens bredd. En lärare ska ha god ämneskunskap, kunna anpassa 

undervisningen till olika elevers behov och utveckla sin undervisning i takt med 

utvecklingen i samhället. En viktig del av kompetensen är att kunna lära ut, förklara och 

instruera (2004). 

 

Under sommaren 2018 kommer Skolverket att byta ut sin webbsida mot en ny. På den 

nya webbsidan kommer de att erbjuda rubriken; Skolbibliotek. Den riktar sig främst till 

skolbibliotekarier och kommer bland annat att innehålla material som ska stödja 

bibliotekarien i arbetet med eleverna, samarbete och egen fortbildning. (Skolverket, 

2018). 

 

3.2. Informationssökning och källkritik 

 

Ett begrepp som ofta används inom forskning om informationssökning och källkritik är 

informationskompetens. Vad informationskompetens egentligen innebär finns det 

delade meningar om. Christine Bruce, professor i informationsteknologi i Australien, 

har, i sin avhandling The Seven Faces of Information Literacy delat in 

informationskompetens i sju förmågor. Den svenska översättningen är gjord av Limberg 

& Folkesson, 2006. 

 

1. använda IT för att söka och förmedla information 

2. finna informationskällor 

3. genomföra informationssökningsprocesser 

4. kontrollera information 

5. skapa en egen kunskapsbas på ett nytt intresseområde 

6. arbeta med kunskap och personliga perspektiv för att utveckla ny kunskap 
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7. använda information klokt för andras bästa (Bruce, 1997. Limberg & Folkesson, 

2006, s.22). 

       

Det finns två olika huvudperspektiv som forskare använder sig av när de ska studera 

informationskompetens. Dels kan man se det som en individuell förmåga som man bär 

med sig oavsett miljö eller yttre påverkan, dels som förmågor och tankar som påverkas 

av den miljö och kontext som man befinner sig i (Strandberg, 2006; Säljö, 2013). 

Francke och Gärdén pekar på att informationssökning i skolan skiljer sig från den 

informationssökning som eleverna använder sig av på fritiden. Många ungdomar anser 

sig ha en god informationskompetens eftersom de inte har några problem att söka och 

finna information på fritiden. Men utifrån skolans speciella kontext och krav uppnår de 

inte den kompetens som krävs (Francke & Gärdén, 2013). 

 

I likhet med Francke och Gärdén så menar Roger Säljö, professor i pedagogik och 

pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet, att kunskap är situationsberoende. 

Säljö har skrivit boken Lärande i praktiken Ett sociokulturellt perspektiv (2000) som 

undersöker lärande och information utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Han pekar på 

vikten av samspel och kommunikation för att människor ska lära sig och utvecklas. 

 

Doktoranden Cecilia Andersson forskar om ungdomar och deras 

informationskompetens. Hennes forskning bekräftar till viss del elevernas självbild från 

Franckes och Gärdéns undersökning I sin forskning har hon sett att eleverna är duktiga 

på att granska källor och kan diskutera källkritik. Däremot diskuterar de sällan 

sökmotorer och saknar kunskapen om hur dessa fungerar. Andersson ser det som ett 

utvecklingsområde i arbetet med eleverna, att ge dem en förståelse för hur sökmotorer 

fungerar. Hennes råd är också att ge eleverna strategier för hur de ska söka information, 

till exempel med olika typer av sökord (Sandeberg, J. 2016).  

 

Louise Limberg, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i 

Borås, menar att skolans bedömningskriterier och undervisningsinnehåll skiljer sig till 

viss del. Undervisningen koncentreras ofta till att man tränar på förmågor; att hitta 

information, sökstrategier och att finna källor, medan bedömningskriterierna trycker på 

att kunna hitta sammanhang, ha ett kritiskt förhållningssätt och att vara självständig 

(Limberg, 2006). Trots att det gått ett antal år sedan Limbergs studie publicerades så 

finns en stor del av problematiken kvar. Hon tar upp ämnet igen 2013 i sin text 

Informationsaktiviteter och lärande i skola och bibliotek där hon menar att eleverna ofta 

arbetar på egen hand och inte får tillräckligt mycket återkoppling och stöd från 

pedagogerna. (Limberg, 2006, 2013). 

 

Liksom Limberg koncentrerar sig författaren Johanna Lundeberg på skolans 

undervisning i boken Tänk först och dela sen! Hennes bok har dock ett mer praktiskt 

perspektiv. Lundeberg ger olika tips och exempel på hur det går att jobba med källkritik. 

Boken vänder sig till alla som arbetar med barn och ungdomar, eller som är intresserade 

av ämnet i sig. En viktig faktor som Johanna Lundeberg tar upp är sambandet mellan 

läsförståelse och källkritik. För att kunna ha ett källkritiskt förhållningssätt till det du 

läser måste du förstå vad texten handlar om. Hon skriver också att källkritik egentligen 

inte är svårt att arbeta med i undervisningen. Det handlar främst om att lära barn och 

ungdomar att det kan finnas olika vinklar på en text och att den som har skrivit texten 

kan ha olika syften (Lundeberg, 2016). 
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I dagens samhälle översköljs vi av information och påståenden från en mängd källor och 

det är viktigt att kunna sålla bland all information man möter samt att kunna bedöma 

trovärdigheten i den. Skolverket efterfrågar tydligare krav på källkritik i läroplanen och 

understryker att källkritiska samtal bör vara en naturlig del av klassrumsarbetet och 

genomsyra alla områden och ämnen.  (Francke & Sundin, 2016; Thorén. 2017). 

 

Liknade slutsats drar Beate Eallend, filosofie doktor i etnologi. I takt med att 

digitaliseringen ökar och samhället förändras så får medborgarna större tillgång till 

information och större möjligheter att påverka sin omvärld. Med detta följer också ett 

ökat behov av informationskompetens. Människor kommer att behöva 

kompetensutveckling kontinuerligt under livet för att kunna ta del av den digitala värld 

vi lever i (Eallend, 2017).  

 

3.3. Samarbete mellan bibliotekarier och lärare 
 

Även i skolor där samarbetet mellan bibliotekarie och lärare inte är så omfattande så går 

det att se ett samband mellan tillgång till skolbibliotek och studenters resultat. Ett 

skolbibliotek som är välfungerande och ger god service påverkar studenternas 

kunskapsutveckling i positiv riktning (Gildersleeves, 2012; Haycock, 2011; Todd & 

Kuhlthau, 2005). 

 

Samtidigt så är ett fungerande samarbete mellan bibliotekarier och lärare viktigt 

eftersom de har olika kompetenser som kompletterar varandra och som ger en allsidig 

och god kunskapsutveckling för eleverna. Lousie Limberg, påpekar att det finns olika 

synsätt på samarbetet och att synsätten ger olika resultat. Betonas de olika yrkesrollerna 

och om professionerna undviker att gå in på varandras områden så undviks ett egentligt 

samarbete och resultatet blir inte optimalt. Om yrkeskategorierna däremot ser 

samarbetet som gränsöverskridande och som ett sätt att lära och utvecklas av varandras 

kompetenser så ger man eleverna god kvalitet på undervisningen och fördjupning av sin 

kunskap (Limberg, 2014).  

 

I vissa fall kanske problemet inte endast ligger i att de olika yrkeskategorierna har skilda 

synsätt. I magisteruppsatsen Skolbiblioteket i lärarutbildningen (Söderström, 2012) 

nämns det faktum att lärarstudenter inte alltid vet hur de ska använda skolbibliotekarien 

som resurs och att det därför kanske inte blir något produktivt samarbete. Biblioteket ses 

som ett ställe dit eleverna kan gå när de själva vill och har behov av det. Användning av 

skolbiblioteket förknippas lätt med vissa skolämnen, till exempel samhällskunskap, 

vilket påverkar lärarnas användning av biblioteket. 

 

Redan år 2004 tog Mikael Alexandersson och Louise Limberg upp frågan om synen på 

skolbibliotekariens uppdrag i boken Textflytt och sökslump. Precis som Söderström 

pekade de på att lärare har väldigt olika syn på vad en skolbibliotekaries uppdrag är och 

att bibliotekariens arbete är beroende av den bild som pedagogen och skolledningen har 

(Alexandersson & Limberg, 2004). 

 

Även Cecilia Gustafsson undersöker problem som kan uppstå vid samarbete mellan 

bibliotekarier och lärare i sin kandidatuppsats Skolbibliotekariens yrkesroll (2015). Hon 

konstaterar att många bibliotekarier endast är delaktiga i en del av planeringen och 

genomförandet av undervisningen om informationssökning och ofta bara fungerar som 

ett stöd till lärarna i deras planering. Gustafsson menar att det till stor del beror på 
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tidsbrist för gemensam planering och att det är svårt att hitta en form där 

skolbibliotekarierna är delaktiga i hela processen eftersom  bibliotekarier och lärare har 

olika scheman då de har möjlighet att samarbeta (Gustafsson, 2015). 

I sin kandidatuppsats Skolbibliotek och informationssökning En kvalitativ studie av 

skolbibliotekets roll vid undervisning i informationssökning (2013) undersöker Ellen 

Karlsson skolbibliotekariers egen bild av sin yrkesroll och de förväntningar som finns 

på densamma. Hon konstaterar att bibliotekarierna påverkas mycket av de förväntningar 

som finns från skolan och att när skolans förväntningar är höga så känner bibliotekarien 

ett större ansvar för delaktigheten i undervisningen. 

 

I boken Bibliotekarien som medpedagog Eller: Varför sitter ingen i lånedisken? 

(Malmberg & Graner, 2014) nämns vikten av pedagogisk samsyn mellan bibliotekarie, 

lärare och rektor. Författarna menar att det under lång tid funnits en stor frihet i bilden 

av vad som egentligen är skolbibliotekariens uppdrag. Detta gör att det är viktigt att det 

finns en dialog mellan bibliotekarien och skolans personal för att bibliotekariens 

pedagogiska roll och uppdrag ska tydliggöras. Det faktum att det inte finns en entydig 

bild av vad informationssökning och källkritik är och hur eleverna ska nå den 

kompetens de behöver problematiserar skolans undervisning. Den enskilda lärarens bild 

av hur skolbiblioteket ska användas påverkar ofta hur samarbetet ser ut. 

Skolbibliotekariens och lärarens samarbete blir betydelsefullt då deras olika synsätt 

breddar undervisningen och ger eleverna större möjligheter att utvecklas, men då krävs 

att de olika professionerna har förståelse för och insikt i varandras uppdrag (Djurström, 

2015; Francke & Gärdén, 2013). 

 

Regionbibliotek Stockholm påbörjade 2008-2009 ett projekt som hette Mäta och Väga. 

Projektet resulterade sedan i en bok med namnet Mäta och väga- om statistik och 

effektivitet på folkbibliotek. (2010). Bra samarbeten mellan olika parter är ett sätt att 

effektivisera verksamheten och ett verktyg för detta är att använda sig av taxonomier 

vilket användes i projektet. Taxonomierna utvecklades från första början av professor 

David V Loertscher och är en värderingsskala för att mäta samarbete på olika sätt.  

Region Stockholm har sedan gett ut skriften Taxonomier- verktyg för 

biblioteksutveckling (Ögland, 2013) där de utvecklar sitt resonemang om hur 

taxonomier kan användas som ett redskap i diskussioner och utveckling av samarbete 

mellan bibliotek och olika andra aktörer. Där görs bland annat en distinktion mellan 

samverkan och samarbete där ett mål är att formulera en samverkan kring gemensamma 

uppdrag 

 

Linda Djurström utgår från TLC-modellerna när hon i sin masteruppsats studerar 

samarbetet mellan bibliotekarier och lärare på sex olika skolor. TLC är en förkortning 

av teacher and librarian collaboration. Även dessa modeller utgår från Loertschers 

taxonomier. Djurström konstaterar att samarbetet ofta kompliceras av tidsbrist och 

lärares prioriteringar. Bibliotekariens uppdrag är ofta inriktat på litteratur och 

litteraturförmedling och då är lärarens roll att hålla ordning på eleverna och 

bibliotekarien håller i undervisningen. Samarbetet blir ofta ett koordineringsarbete, 

vilket innebär att det mest handlar om praktiska saker som bestäms. Kontakten kan vara 

regelbunden, men ofta inte så djup. En aspekt som också kan påverka arbetet är 

ekonomin. För att kunna genomföra ett arbete där bibliotekarien och läraren bidrar med 

lika mycket och på lika villkor behövs tid för gemensam planering och tid med eleverna 

vilket kan se väldigt olika ut på olika skolor (Djurström, 2015; Montiel-Overall, 2005, 

2012). 
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4.Teori  
 

Jag har valt att använda mig av två olika redskap för analys, nämligen ett sociokulturellt 

perspektiv samt TLC-modellerna. Anledningen till att jag valt ett sociokulturellt 

perspektiv är att det framhäver kontexten och hjälper till att sätta studien i ett 

sammanhang. TLC-modellerna förtydligar nivån på samarbete och visar de olika 

utvecklingsstegen mot ett fruktbart samarbete. 

 

Les Vygotskij var den som grundlade och utvecklade teorin där människors tankar eller 

kunskaper enligt ett sociokulturellt perspektiv endast kan undersökas eller förstås 

genom analyser av språkets och handlingars relationer till den kulturella och sociala 

kontext som personerna befinner sig i.  

 

Enligt det sociokulturella perspektivet är mediering ett viktigt begrepp.  Mediering 

betyder att våra tankar och föreställningsvärldar växer fram ur och påverkas av vår 

kultur och våra redskap (Kvale, 2009). Roger Säljö, professor vid Göteborgs universitet, 

forskar om lärande och utveckling både på individ- och kollektivnivå. Han utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv och menar att lärande bygger på kommunikation och samspel. 

Artefakter är kulturella verktyg och kan vara materiella eller intellektuella.  Enligt Säljö 

är det svårt att särskilja vilket som är vilket då de hela tiden överlappar varandra. 

Vygotskij ansåg att det som händer med en människas tankar, känslor och lärande, hela 

tiden påverkas av de aktiviteter som pågår utanför personen och att förmågan att 

använda artefakterna utvecklas i sociala sammanhang (Jakobsson, 2012; Strandberg; 

2006; Säljö, 2013). Informationskompetens är ett område som inte kan förstås inom en 

sociokulturell teori om man inte sätter in det i en kontext. Hur vi uppfattar och använder 

information påverkas i hög grad av det sammanhang vi befinner oss i och de 

erfarenheter vi har sedan tidigare. Genom att utgå från ett sociokulturellt perspektiv i 

undersökningen av det arbete som bibliotekarier och lärare gör tillsammans så går det 

att få en förståelse för den process som pågår. Det sociokulturella perspektivet passar 

bra eftersom kontexten har betydelse för hur samarbetet ser ut på olika ställen. 

       

Ett annat sätt att undersöka samarbetet mellan olika yrkeskategorier är utifrån de 

modeller som forskaren Patricia Montiel-Overall, från Arizona, har utvecklat. Syftet 

med hennes TLC-modeller är att utveckla en teori om bibliotekariers och lärares 

samarbete. Montiel-Overalls teorier är en vidareutveckling av den taxonomi som den 

nordamerikanska professorn David V. Loertscher tagit fram, vilket är en 

värderingsskala som används för att studera skolbibliotekets användande och 

delaktighet i skolundervisningen ur olika perspektiv Den första modellen kallas 

Koordination och innebär att samarbetet är till för att underlätta för sig själv och andra. 

Det innebär ofta att synkronisera och organisera verksamhet och kan utföras av en tredje 

part. Det är inget egentligt samarbete utan syftar till att effektivisera arbetet och göra en 

verksamhet smidigare. Kooperation betyder att minst två parter har bestämt att de ska 

arbeta mot samma mål. De kan utföra arbetet på egen hand och dela upp sysslor och 

ansvar sinsemellan. Denna typ av samarbete är ofta ojämlikt eftersom en part ofta styr 

mer medan den andra hjälper till och assisterar. 

Integrerade instruktioner innebär att bibliotekarier och lärare bestämmer, planerar och 

utvärderar arbetet tillsammans. De olika professionerna är jämlika och bidrar med sin 

egen kompetens. Resultatet skulle inte bli detsamma om parterna utförde arbetet på 

egen hand. Integrerad undervisningsplan är den högsta nivån och för att nå den krävs 

att samarbetet sker på en övergripande skolnivå. Alla lärare deltar och skolledaren har i 
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uppdrag att göra samarbetet möjligt. Eleverna får återkommande undervisning där 

bibliotekarie och lärare planerat tillsammans. 

 

Helst ska samarbetet befinna sig i modellen Integrerade instruktioner eller Integrerad 

undervisningsplan men det vanligaste är att det är i Koordination eller Kooperation 

vilket betyder att det inte krävs så mycket egentligt samarbete utan att det mest handlar 

om att organisera och dela upp ansvaret mellan deltagarna.  

 

Montiel-Overall menar att modellerna hjälper till att förtydliga termerna i diskussioner 

om samarbete (Loertscher, 2000; Montiel-Overall, 2012). 

 

5.Metod 

 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning samt semistrukturerade intervjuer. Att 

använda sig av semistrukturerad intervju innebär att samma frågor ställs till alla 

informanter, men att följdfrågor sedan ställs utifrån de svar som informanterna ger. Det 

ger personen som intervjuas en möjlighet att utveckla sitt resonemang och beskriva 

sådant som annars skulle komma bort i intervjun. Planeringen och utförandet av en 

intervju kan delas upp i sju steg; Tematisering, Planering, Intervju, Utskrift, Analys, 

Verifiering samt Rapportering (sid, 118. Kvale, 2009). Det första steget i mitt arbete var 

att utforma ett tydligt syfte för att den kunskap som eftersträvas skulle kunna uppnås. 

En intervjuguide upprättades och intervjuerna genomfördes via telefon. Jag har i 

intervjuerna utgått från de fyra etiska riktlinjerna; informerat samtycke, konfidentialitet, 

konsekvenser samt forskarens roll (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna är anonyma 

och har fått fingerade namn i rapporten. I denna undersökning har fokus lagts på 

innehållet i det som intervjupersonerna sagt under intervjuerna och tolkats utifrån det. 

De teman som jag valde att undersöka i min studie var modulen Kritisk användning av 

nätet, bibliotekariers och lärares kompetenser samt samarbete. Jag valde att använda 

mig av fyra olika tolkningsnivåer enligt Alvesson och Sköldberg (sid, 492. 2008). Vid 

tolkning av materialet finns det olika faktorer som kan påverka resultatet att fundera 

över och ta ställning till. Exempel på detta kan vara oklarheter, missförstånd eller om 

intervjuaren kan ha påverkat intervjusvaren på något sätt (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Jag funderade till exempel en hel del på min egen, tidigare bild av de 

förutsättningar som skolans personal och bibliotekarier har och hur det påverkade min 

tolkning av intervjumaterialet. 

 

5.1. Tillvägagångssätt 

 

Intervjuerna har jag gjort med skolbibliotekarier  och lärare på tre olika skolor. Tre 

bibliotekarier och tre lärare har deltagit i undersökningen. Jag fick med hjälp av 

Skolverkets undervisningsråd kontakt med skolor som arbetat med Kritisk användning 

av nätet. Kontakten togs via e-post och de bibliotekarier och lärare som sedan tog 

kontakt med mig har deltagit i studien. Intervjuerna har jag gjort via telefon och spelat 

in med en telefoninspelnings-applikation eftersom de deltagande skolorna ligger 

utspridda över ett stort geografiskt avstånd. Jag har också gjort egna stödanteckningar 

under samtalen. Applikationen (appen) heter Telefonsamtal Inspelning. När jag sedan 

transkriberat intervjuerna har jag fokuserat på meningen i det som sagts och därför inte 

transkriberat pauser, tonfall eller emotionella uttryck. För att få en översikt över 

materialet har jag efter transkriberingen markerat svaren med olika färger utifrån de 

olika teman som jag ville undersöka. Nästa steg var att sortera in svaren och samla dem 
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under mina huvudrubriker; modulen Kritisk användning av nätet, bibliotekariers och 

lärares kompetenser samt samarbete. 

Utifrån det sorterade materialet har jag sedan studerat och tolkat svaren genom att 

studera informanternas utsagor och tolka dess innebörder utifrån ett kritiskt perspektiv. 

En fråga som dök upp var vilka effekter som Kritisk användning av nätet haft under 

arbetets gång och vad som varit resultatet av andra faktorer, såsom till exempel utökad, 

gemensam planerings- och mötestid.  Jag har också försökt ha ett självkritiskt 

förhållningssätt i min analys genom att ifrågasätta mina egna förutfattade meningar om 

olika delar av biblioteks- och skolverksamhet.  

 

5.2. Fördelar och nackdelar 

 

Telefonintervjuer gör det enklare att nå informanter på ett stort geografiskt avstånd. Det 

kan även bli enklare att finna en tid för intervjun då parterna kan befinna sig på olika 

platser utan att det blir problem. Telefonintervjuer kan försvåra tolkningen av svaren 

eftersom parterna i samtalet inte ser varandra och därmed inte kan ta hjälp av miner och 

kroppsspråk (Kvale, 2009). Jag hade vid ett par av intervjuerna vissa problem med 

inspelningsljudet, trots att det hördes bra under själva samtalen. Detta har medfört att 

jag på några ställen inte kunnat transkribera den exakta översättningen. Dessa partier av 

intervjuerna har jag inte använt i min analys. Ljudkvaliteten har varit besvärande i vissa 

inspelningssekvenser men har inte påverkat studien i någon större utsträckning.  

 

6. Resultat och analys 

 

Studiens syfte var att studera fortbildningsmodulen Kritisk användning av nätet, om de 

olika yrkesgruppernas kompetenser används på ett adekvat sätt samt det samarbete 

mellan bibliotekarie och lärare som skapas genom arbetet med modulen och vilka 

faktorer som påverkar samarbetet. I följande avsnitt beskrivs informanterna samt de 

resultat som kommit fram genom intervjuerna. Resultatet är uppdelat efter följande 

ämnesområden; modulen Kritisk användning av nätet, bibliotekariers och lärares 

kompetenser och samarbete. 

 

6.1. Presentation av intervjupersoner 

 

Emma, Fredrik och Anna arbetar på samma skola. Det är en 7-9 skola med knappt 500 

elever. 

 

Anna har jobbat på skolan sedan år 2000, först som lärare och sedan, från och med 

2005, som bibliotekarie. De senaste tre åren har hon arbetat heltid. Anna har samarbetat 

med lärarna i källkritik och sökövningar ända sedan hon började på sin 

bibliotekarietjänst. Efter hand som internet utvecklats har hennes arbete förändrats. I 

början låg fokus på olika typer av källkritik och sökövningar, berättar hon. 

 

Emma är lärare och har arbetat på skolan i lite mer än ett år. När vi gjorde intervjun 

undervisade hon i årskurs 7 och 8. Innan fortbildningen Kritisk användning av nätet 

startade så hade hon inte något direkt samarbete med bibliotekarien.  

 

Fredrik är so-lärare, förstelärare, IT-ansvarig på skolan och har deltagit i planeringen av 

hur man ska arbeta med modulen Kritisk användning av nätet tillsammans med 
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skolbibliotekarien och biträdande rektor.  Han är också handledare i en av 

lärargrupperna. 2011 började han arbeta på skolan. 

 

Bodil är bibliotekarie sedan år 2003. Hennes tjänst är på 80 procent. Det finns en annan 

bibliotekarie tillgänglig på skolan när inte Bodil är där. På skolan finns elever från 

förskoleklass till årskurs 6 med cirka 500 elever. Bodil ser sig själv främst som en 

pedagogisk resurs och ser två tydliga spår i arbetet. Dels den del som handlar om 

litteratur; stimulera läsning, bokprat, bokcirklar och liknande. Dels 

informationssökningsprocesser av olika slag. 

Carina började på skolan som förskollärare och lärare år 2000 och övergick sedan till att 

arbeta som bibliotekarie 2014. Skolan har elever från förskoleklass till årskurs 9 och det 

finns ungefär 560 elever. Carina har inte samarbetat med skolan tidigare när det gäller 

informationskompetens utan eleverna har främst kommit till biblioteket för att få hjälp 

att hitta fakta om länder, djur och så vidare. Eleverna har då fått med sig med sig böcker 

som de tagit med sig till klassrummet där de har fortsatt faktaletandet. 

Daniella har jobbat i fyra år som lärare på skolan, sedan 2013. På skolan går ungefär 

500 elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan gjorde en MIK-plan som påbörjades 

2014 och efter det har arbetet med källkritik kommit igång. Hon har just nu årskurs 1 

och har inte hunnit komma igång så mycket med informationssökning och källkritik i 

klassen, men planerar att börja med det ordentligt på vårterminen. 

6.2. Modulen Kritisk användning av nätet 

Grundstenen i den här typen av fortbildning är det kollegiala lärandet. Eftersom 

deltagarna påbörjar arbetet tillsammans och följs åt i utvecklingen så har alla en 

gemensam plattform att utgå ifrån när de sedan ska starta det pedagogiska arbetet 

(Ekholm, 2004. Svensk Biblioteksförening, 2008). En annan viktig poäng med 

upplägget av arbetsformen är att allt material ligger på nätet vilket till exempel Bodil 

påpekar. Hon poängterar också att ”det är enorm kunskapsbank som ligger. Jag tycker 

att det är demokratiskt rätt att den ligger på det sättet, att alla kan nås även om man 

jobbar på en skola där man inte jobbar aktivt med den eller att skolledningen driver 

frågan.” Då Skolverket under 2018 kommer att lägga ut ännu mer material på sin 

hemsida rörande skolbibliotekens arbete så ökar utvecklingspotentialen för 

skolbibliotekariens roll i skolans undervisning (Skolverket, 2018). 

Upplägget av modulen är att deltagarna läser forskningsartiklar som presenteras i 

modulen, diskuterar och planerar det pedagogiska arbetet tillsammans. Därefter går 

bibliotekarie och lärare ut i verksamheten och genomför planeringen i klassrummet. Vid 

nästa fortbildningstillfälle utvärderas arbetet tillsammans och nästa steg påbörjas. Anna 

menar att modellen i sig är framgångsrik, att man ”samlas kring en modell, utformar 

uppgifter utifrån den och sedan testa i klassrummet och sedan diskutera det igen.”  

Arbetsformen används även i de andra fortbildningarna i Lärarlyftet och Anna tror att 

det är ett arbetssätt som kommer att fortsätta användas inom andra områden eftersom 

det fungerar bra. 
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Förutom att det kollegiala lärandet är en viktig del av arbetsformen så är den 

gemensamma tiden något som kommer upp hos alla informanterna. Vikten av att få 

återkommande och regelbundna tillfällen då det finns tid att diskutera och planera 

tillsammans är något som kommer upp vid ett flertal tillfällen under intervjuerna. 

Fredrik tar också upp vinsten med att lägga fortbildningen i början på dagen, att det ger 

en positiv stämning och känslan av att mötet med kollegor blir positivt.  

En del av fortbildningsmaterialet är filmer där bibliotekarier och lärare berättar om hur 

de resonerar runt materialet samt praktiska skolexempel. Dessa filmer visar tydligt hur 

ett samarbete kan se ut, vilket Anna trycker på. ”Alltså, modulen den visar ju väldigt 

tydligt på samarbetet mellan bibliotekarien och läraren där bibliotekarierna är med i 

flera filmer och visar ju på ett samarbete då, ett jättebra samarbete som dom gör med 

lärarna på olika skolor. Och det står ju även i texterna vilka bitar bibliotekarien kan ta 

och hur man kan samarbeta och så vidare så modulen lyfter ju verkligen fram 

samarbetet. Så att, har man inte fattat det på skolorna så får man ju verkligen insikt i hur 

man kan samarbeta.” Praktiska exempel på bra samarbeten hjälper de olika 

yrkeskategorierna att få förståelse för varandras kompetenser och bidrar till ett 

gränsöverskridande samarbete vilket i sin tur bidrar till god kvalitet i undervisningen 

(Limberg, 2014) . 

Genom att arbeta med de diskussionsfrågor som ingår i alla de olika delarna av Kritisk 

användning av nätet så tydliggörs bibliotekariens och lärarens olika kompetenser. Ett 

exempel på en fråga som står i Del 1: Informationssökning på internet är ”Diskutera, 

utifrån egna erfarenheter, om elever behöver stöd och handledning i sin 

informationssökning i olika ämnen och sammanhang.“ (Skolverket, 2017b). Här finns 

utrymme för de olika yrkeskategorierna att få olika perspektiv på frågorna utifrån sin 

kompetens. (Ekholm, 2004. Svensk biblioteksförening, 2008). 

Kritisk användning av nätet har påverkat hennes egen syn på informationssökning och 

källkritik berättar Emma. ”Förr så släppte man dom ju bara på nätet om  man säger så, 

sök upp det här!”  Nu följer hon eleverna i deras sökande och diskuterar med dem under 

vägen. Resultatet är att eleverna är mer kritiska och ifrågasättande. Hon berättar om 

eleven som tittade på en webbsida och nästan direkt konstaterade att ”Det här måste ju 

vara en fakesida.” 

6.2.1. Modulen utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Eftersom TLC-modellerna fokuserar på samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare så 

har jag valt att endast analysera modulen utifrån ett sociokulturellt perspektiv, inte TLC-

modellerna 

De redskap och resurser som vi använder i vår interaktion med omvärlden kallas inom 

den sociokulturella teorin för artefakter. Artefakterna kan vara materiella, till exempel 

olika verktyg och teknik. Exempel på materiella artefakter är datorer. Artefakter kan 

också vara immateriella, till exempel värderingar, idéer och kunskaper. I det kollegiala 

lärandet finns utrymme för att få formulera de tankar och erfarenheter vi bär på. Genom 
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samspel med andra tolkar vi världen (Säljö, 2008). Bodil poängterar hur viktiga 

diskussionerna är och att utvecklingsarbetet aldrig blir färdigt. ”Bilden ändrar sig hela 

tiden”.  Genom att formulera sina tankar och funderingar och förklara sina egna tankar 

högt för någon annan så utvecklas även vår egen kunskap. När vi måste argumentera för 

våra egna åsikter så ser vi sammanhang och drar nya slutsatser. Inlärning sker via 

interaktion. Genom det material som tillhandahålls i modulen samt de diskussioner som 

förs så blir lärandet en produkt av den kontext personerna befinner sig i. Artefakten 

kunskap blir snarare ett förhållningssätt än en statisk kunskap (Eallend, 2017). Några 

exempel på informanternas förändrade förhållningssätt visar att insett att de inte kan lära 

ut en kunskap och sedan anse att undervisningen är färdig. De behöver följa elevernas 

utveckling, föra återkommande diskussioner med dem och hela tiden utgå från det ställe 

där eleverna befinner sig för stunden samtidigt som de själva också lär sig nya saker 

längs vägen. Daniella berättar att hon förstått att det inte går att ta för givet att eleverna 

förstår vad texter handlar om. När eleverna inte har lämnats ensamma i arbetet med 

texter av olika slag så har hon insett att mycket av det som kan tyckas självklart för 

pedagogen inte alls är det för eleverna. Hon tar som exempel upp en lektion i geografi 

där det visade sig att flera trodde att Norrbotten låg i södra Sverige, ”det hör man ju att 

botten är längst ner.”  En viktig insikt för Emma har varit att sökresultaten på internet 

påverkas av vad du sökt på innan. Det är inte säkert att läraren och eleverna får upp 

samma resultat när de söker på samma ord. Fredrik berättar att han blivit mer medveten 

om hur mycket information som sparas hela tiden och att det har gjort intryck och  

påverkat hans förhållningssätt till nätet privat. ”Och jag tänker att om det gör det privat 

så tar jag ju med mig det in i undervisningen också.” 

Det är inte bara lärarnas och bibliotekariernas utveckling och kunskap som förs framåt 

med hjälp av det kollegiala lärandet som modulen utgår ifrån. Undervisningen i 

klasserna bygger också den på samma modell. Genom samtal och diskussioner utmanas 

elevernas tankar och erfarenheter. De får möjlighet och utrymme att utveckla ett kritiskt 

förhållningssätt till digital information. När eleverna får träna på att tänka kritiskt och 

ifrågasätta information redan i de yngre åldrarna så blir källkritiken en naturlig del av 

vardagen. Bodil berättar om flickan i första klass som ville ha en faktabok om katter. 

”Och så visade jag en lättläst serie”. Flickan svarade ” Men den har jag redan haft och 

det står att katter är söta och det tycker jag faktiskt inte är fakta.” 

6.3. Bibliotekariers och lärares kompetenser 

I skolbibliotekariens uppdrag ingår att vara informationsspecialist och kunna handleda 

både lärare och elever i informationssökning och källkritik. Bibliotekarien ska se till att 

de medier som behövs finns tillgängliga för lärare och elever. Läraren har, å sin sida, i 

uppgift att se till att bibliotekarien blir en naturlig del i planeringsarbetet och 

undervisningen (Nilsson, 1998, 2005). Bodil är ute i klasserna i stort sett varje dag på 

olika aktiviteter. Det kan vara bokcirklar eller lektioner i informationssökning och 

källkritik. Bodil beskriver att hon ibland kontaktar lärarna och föreslår ett samarbete och 

att hon då kan vara den som föreslår ett arbetsområde. Vid andra tillfällen är det lärarna 

som tar initiativet och ber henne hjälpa dem med något projekt eller område. Hon 

beskriver också att hon vill ansvara för vissa diskussioner ute i klasserna. ”Det är till 

exempel det här att alla källor inte är bra källor bara för att det handlar om däggdjur så 
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att säga. Det kan ju vara att få igång den diskussionen. Och där låter jag aldrig lärarna 

välja, utan den vill jag göra, som ett första steg i det här att träna sig i att tänka.” 

Anna är med och planerar lektioner. Hon har bland annat, tillsammans med lärare, 

planerat och genomfört en lektion i sökteknik med alla elever i årskurs sju på skolan. 

Det varierade lite hur genomförandet gick till. I vissa grupper hölls lektionerna 

tillsammans med en lärare och där ansvarade Anna för själva söktekniken och 

källkritiken, i vissa grupper genomförde Anna och den ansvarige läraren undervisningen 

var för sig och då skötte hon alla delarna. Som lärare i historia på högstadiet är källkritik 

en naturlig del av undervisningen berättar Fredrik. Han arbetar mycket med det själv på 

lektionerna men samarbetar också med Anna emellanåt. Hon kommer och har en 

genomgång i informationssökning, helst en gång per termin, lägger grunden och hjälper 

till att skapa strategier med eleverna. Fredrik är också IT-resurs på skolan och 

förstelärare med inriktning på IT. Han och Anna går ibland går runt till olika klasser och 

håller lektioner. Då ansvarar Fredrik för ”IT-resursdelen”. För Emma är det digitala 

samarbetet mellan bibliotekarie och lärare något som har utvecklats i och med modulen 

Kritisk användning av nätet. Hon diskuterar undervisning om böcker och källkritik med 

skolbibliotekarien. Anna har varit i klassen och undervisat om informationssökning och 

källkritik. Då har Emma varit med, men det är bibliotekarien som har planerat och 

genomfört arbetet. 

Daniella är lärare på lågstadiet och ser en stor vinst i att hon och bibliotekarien 

diskuterar källor och deras trovärdighet tillsammans med eleverna. Det är värdefullt 

anser hon att kunna få hjälp av bibliotekarien att hitta bra texter att arbeta med. Hon 

säger ”Och sedan är det så att när bibliotekarien som ju är expert på böcker i deras ögon, 

när hon kommer och pratar om källkritik så får det ännu lite mera tyngd.” 

En viktig del av Kritisk användning av nätet är att tydliggöra de olika professionernas 

kompetenser och hur dessa kan nyttjas på ett effektivt sätt. Formen för fortbildningen 

gör att bibliotekariens och lärarens kompetens blir synlig på ett naturligt sätt och det är 

något som jag tänker mig kommer att påverka samarbetet även efter att fortbildningen 

har avslutats (Limberg, 2014). 

6.4. Samarbete 

Anna och Fredrik har ett nära samarbete. Förutom att de planerat den digitala 

fortbildningen på skolan så besöker de olika klasser och undervisar om sökteknik, hur 

man analyserar webbsidor och liknande. De deltar också i en grupp där en digital 

kompetensplan ska byggas för hela kommunen, som ska säkerställa att alla elever får en 

likvärdig utbildning. Anna och lärarna arbetar ofta med läsfrämjande aktiviteter och 

MIK.  I och med det Digitala lyftet har samarbetet intensifierats. Anna är medlem i en 

skolbibliotekariegrupp, där de har gått igenom modulens olika delar, för att sedan gå ut 

på sina skolor och arbeta med lärarna.  

Daniella är lärare på den skola där Bodil är skolbibliotekarie. Innan MIK-planen kom 

igång handlade samarbetet mest om litteratur och boksamtal. Samarbetet runt 
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informationskompetens startade med att Bodil tog fram lämpliga texter. Nu har det 

utökats och de har haft lektioner där båda deltagit. Där har resonemang och diskussioner 

mellan lärare och bibliotekarie varit en del av undervisningen för att eleverna ska få 

olika vinklingar och aspekter på källor och information. Ibland har Daniella först haft en 

lektion och sedan har Bodil kommit in och undervisat klassen och Daniella har varit 

med i bakgrunden. Vinsten med att arbeta så, menar Daniella, är att eleverna får höra 

ungefär samma sak, men på olika sätt och från olika personer, vilket gynnar förståelsen. 

Tidigare har Carina hjälpt eleverna att hitta faktatexter och böcker, som eleverna sedan 

tagit till klassrummet och arbetat med. I och med Läslyftet, som pågått under 

höstterminen 2017 för de flesta lärarna, har hennes status på skolan ökat, tycker hon, 

och hon är med i en grupp med svensklärare och andraspråkslärare. I början av 

terminerna erbjuder Carina lärarna sin hjälp och planerar sedan tillsammans med 

arbetslagen hur arbetet ska läggas upp (Söderström, 2012). Tillsammans med en  

bildlärare arbetar Carina med Kritisk användning av nätet. De följer materialet och 

diskuterar sinsemellan. Bildläraren har gjort övningar med eleverna som handlar om 

bilder och bildmanipulering. Så här långt är den stora vinsten de diskussioner som 

Carina och läraren har och där hon har mest erfarenhet av yngre barn och läraren av 

äldre. 

Min bild av fortbildningsmodulen Kritisk användning av nätet samt det samarbete som 

skapats runt modulen är positiv. Deltagarna uttrycker att de är nöjda och de utvecklat 

sitt arbete på olika plan. Samtidigt så nämner till exempel Fredrik att kollegiet inte alltid 

är eniga, till exempel om när eleverna är mogna för undervisning i källkritik och att det 

är en pågående diskussion. I intervjuerna framkommer också att det är lätt hänt att 

planeringen delas upp mellan lärare och bibliotekarie, trots att gemensam planering är 

en viktig del av upplägget i fortbildningsmodulen. Emma berättar till exempel om 

samarbetet med bibliotekarien att ” Hittills har ju hon planerat och sedan har hon 

kommit in”. Det är svårt för bibliotekarien att hinna samarbeta med alla lärare på en 

skola och som jag ser det behövs det en tydlig struktur på hur samarbetet ska se ut rent 

praktiskt för att det ska fungera. För att hitta denna struktur behöver förmodligen 

skolledningen hjälpa till då det blir sårbart om det är upp till den enskilda bibliotekarien 

eller läraren att få ett fungerande samarbete. 

6.4.1. Samarbete ur ett sociokulturellt perspektiv 

I samtalet och den sociala interaktionen utvecklas våra tankar och idéer. Genom att delta 

i olika aktiviteter lär vi oss olika saker och får erfarenheter, som vi tar med oss vare sig 

vi vill eller inte (Säljö, 2013). I det kollegiala lärandet delger deltagarna varandra sina 

tankar och erfarenheter och det skapas ett utrymme för utveckling.  Detta är den primära  

utgångspunkten i fortbildningen Kritisk användning av nätet. Det gemensamma arbetet 

och diskussionerna som genomsyrar alla delarna av modulen ger deltagarna en 

gemensam grund inför arbetet med informationskompetens. De personer som intervjuats 

har sett denna gemensamma grund som en stor vinst.  Bibliotekarien Anna poängterar 

vinsten med att ha en gemensam modell för samarbete att samlas runt och menar att det 

är en lyckad arbetsform. På den skola där Fredrik, Anna och Emma arbetar har den 

digitala modulen skapat naturliga möten som ger möjligheter till fler samarbeten på 
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andra områden, inte bara mellan skolbibliotekarien och lärarna utan också mellan olika 

lärare.  

En faktor som visat sig påverka samarbete i stor utsträckning är tid. Bristen på tid för 

gemensam planering och genomförande är ett stort hinder som visat sig vara svårt att 

överbrygga (Gustafsson, 2015). I intervjuerna påpekar flera deltagare att när skolorna 

har satsat på att genomföra fortbildningsmodulen så har följden blivit att personalen 

automatiskt har fått mer gemensam tid, vilket har gett positiva resultat för samarbetet. 

Men när skolan inte har genomfört satsningen samtidigt för hela personalen så har det 

också varit svårare att stärka samarbetet i samma utsträckning. Anna beskriver det på 

följande sätt. ”Det är en och en halv timme i veckan vi verkligen sitter ner och kan 

prata, kan samarbeta, kan planera. För annars är det ju stressigt på skolorna och det är 

mycket tiden, ja mellan lärare och bibliotekarie och så naturligtvis mellan lärare i olika 

ämnen. Det är ju den många gånger som saknas, planeringstiden. Men här finns den och 

man har direkt ett ämne att utgå ifrån. Så att det är det som är så väldigt bra, som gör att 

det blir genomfört också”. Carina som, än så länge, arbetar med modulen tillsammans 

med endast en lärare menar att diskussionerna har gett henne personligen många tankar 

och att hon har utvecklats, men att samarbetet med de lärare som inte genomfört 

utbildningen inte har ökat runt informationskompetens och att det beror på just tidsbrist. 

Fredrik berättar att ledningen på skolan har lagt den digitala fortbildningen på morgonen 

i stället för på eftermiddagen och att det har gett många positiva effekter. ”Vi har inte 

lagt det på eftermiddagen när alla är trötta utan vi börjar tidigt på morgonen. Skolan 

köper in frukt och så sitter vi liksom lugnt och sansat och har en och en halv timme att 

bara prata om dom här frågorna och alltså, det är ju ingen som inte upplever det som 

positivt.” Han berättar också att mötena gjort att samarbeten på andra områden inletts. 

     

6.4.2. Samarbete utifrån TLC-modellerna 

Genom att analysera och placera in samarbetet mellan skolbibliotekarierna och lärarna i 

TLC-modellerna så blir det lättare att se på vilken nivå samarbetet befinner sig och hur 

det kan utvecklas för att fungera ännu bättre. Det finns fyra modeller, eller nivåer. Den 

första nivån, koordination, innebär egentligen inte ett samarbete utan handlar mer om att 

parterna arbetar mot samma mål för att effektivisera arbetet. En tredje part kan planera 

och organisera arbetet. Nästa modell, kooperation, innebär att två parter strävar mot 

samma mål. De kan dela upp arbetet sinsemellan och planeringen kan ske på olika håll. 

I den tredje modellen, Integrerade instruktioner, arbetar bibliotekarie och lärare 

tillsammans hela vägen och de båda professionerna är likvärdiga. När samarbetet sker 

på en övergripande nivå och där skolledaren bidrar till att göra samarbetet möjligt 

hamnar det i den sista modellen, Integrerad undervisningsplan (Djurström, 2015). 

Efter att ha undersökt fortbildningsmodulen Kritisk användning av nätet och genomfört 

intervjuerna så kan jag konstatera att modulen i sig bygger på ett samarbete som 

eftersträvar att parterna diskuterar, planerar och utvärderar arbetet tillsammans och att 

de olika kompetenserna utnyttjas på bästa sätt. Genom att arbetslagen har avsatt tid 

varje vecka för diskussioner och fortbildning så förbättras förutsättningarna för ett bra 

samarbete. De skolor som har satsat på att alla lärare och bibliotekarie ska genomgå den 

digitala fortbildningen samtidigt har större möjligheter att hamna i den TLC-modell som 

kallas Integrerade instruktioner, modell C. De får då utrymme att planera, genomföra 
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och utvärdera arbetsmomentet tillsammans samt utnyttja de olika professionernas 

styrkor. Det är dock fortfarande vanligt att undervisningen planeras på varsitt håll av 

deltagarna. 

 

Bodil är med i ett skolbibliotekarieteam som arbetar med Kritisk användning av nätet. 

Bibliotekarierna går sedan ut till sina skolor och genomför olika aktiviteter. Enligt 

henne är teamet ett bra forum för att ta del av olika erfarenheter och sätt att arbeta. Alla 

är olika och utför aktiviteterna på sitt eget sätt vilket ger bra diskussioner och en stor 

idébank vid utvärderingarna. Samarbetet med lärarna kan se ut på olika sätt och startar 

ibland med att en lärare kontaktar Bodil och vill ha hjälp med ett område, ibland tar hon 

kontakt med en lärare eller lärarlag och föreslår ett samarbete. Utifrån Bodils 

beskrivning så befinner sig hennes samarbete med lärarna i modell B, kooperation, 

eftersom de bestämmer tillsammans vad som ska göras, men sedan planerar Bodil själv 

hur hon ska lägga upp arbetet. Daniella poängterar vikten av lärarens och 

bibliotekariens olika kompetenser och att det gynnar eleverna när de får ta del av  olika 

infallsvinklar på informationskompetens. 

På Annas, Emmas och Fredriks skola är i princip alla lärare involverade i den digitala 

fortbildningen. Fredrik och Anna är med i en grupp som arbetar med att utveckla en 

digital kompetensplan som ska gälla för hela kommunen för att garantera att alla elever 

har samma grund när de kommer till sjunde klass. Genom detta övergripande arbete 

mellan skolor i kommunen så tyder det på att samarbetet befinner sig i den högsta 

modellen enligt TLC-modellerna, det vill säga modell D, Integrerad undervisningsplan. 

Samtidigt är lärarkåren en heterogen grupp där inte alla alltid är överens. I grupperna 

diskuteras till exempel i vilken årskurs det passar att börja med källkritik berättar 

Fredrik. ”Vissa menar att det krävs kunskap för att kunna vara källkritisk. Och där min 

hållning är ju att det krävs källkritik för att nå kunskap.” Diskussionerna i 

arbetsgrupperna är viktiga eftersom kollegiet får möjlighet att ventilera sina olika 

åsikter och tankar och även om inte alla tycker lika så blir det ändå en gemensam 

grundnivå på skolan, menar Fredrik. Modulen visar tydligt hur samarbetet mellan 

bibliotekarie och lärare kan se ut och vilka texter som passar bra att använda. Om 

skolorna vill skapa ett gynnsamt samarbete med skolbibliotekarien så går det att hitta en 

tydlig modell tycker Anna. Emma berättar att för hennes del har samarbetet sett ut så att 

Anna har planerat sin undervisning och sedan genomfört den i klassen, vilket hamnar i 

modell B, kooperation.  

Samarbetet på Carinas skola mellan bibliotekarie och lärare visar tydligt på vikten av 

tillgång till gemensam tid. Efter att skolan satt igång med Läslyftet så har samarbetet 

runt litteratur och läsfrämjande aktiviteter ökat medan det fortfarande är svårt att hitta 

tid för samarbete runt den digitala undervisningen. De befinner sig i modell B, 

kooperation.  
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7. Slutsatser och diskussion 

Min utgångspunkt för studien var att jag ville undersöka Skolverkets fortbildningsmodul 

Kritisk användning av nätet samt undersöka hur den används ute på skolorna. Jag ville 

också studera om de olika yrkeskategoriernas kompetenser används på ett konstruktivt 

sätt i arbetet. Slutligen ville jag analysera de faktorer som påverkar samarbetet mellan 

bibliotekarie och lärare i arbetet med modulen.  

De flesta bibliotekarier och lärare som jag intervjuat har berättat att deltagarna träffats 

regelbundet och att fortbildningen genomförts på hela skolan. Majoriteten av skolans 

personal, samt bibliotekarien, har varit delaktiga. Fortbildningsmaterialet har gåtts 

igenom tillsammans och planeringen och genomförandet av de olika momenten har 

gjorts i samarbete mellan bibliotekarie och lärare. På en skola har bibliotekarien och 

endast en lärare genomfört fortbildningen.  

En faktor som är betydelsefull är tillgången till gemensam tid. Det är något som 

kommer upp i alla intervjuer och som informanterna menar är en del av framgången 

med fortbildningen. Det krävs tid för planering, genomförande och utvärdering 

tillsammans. När skolledningen avsätter tid för kollegiet till diskussioner och samarbete 

så signaleras också att det är något viktigt som ska prioriteras. Det kan vara avgörande 

för att ett sådant här arbete ska bli framgångsrik, en poäng som även konstateras i 

forskningen (Djurström, 2015; Gustafsson, 2015). Tid är också något som krävs i 

undervisningen. För att elevernas informationskompetens ska kunna utvecklas krävs tid 

för diskussioner och reflektioner. Det är ett kontinuerligt arbete som aldrig blir färdigt. 

Alla skolans ämnen behöver genomsyras av det kritiska tänkandet och 

informationskompetens, så att det blir en naturlig del av elevernas vardag.  

I modulen poängteras att de olika professionerna har samma värde och resultatet blir 

inte detsamma om inte samarbetet fungerar. När både bibliotekarien och läraren 

undervisar en klass samtidigt så får eleverna olika perspektiv på ämnet och olika 

ingångar till hur informationssökning och källkritik kan gå till. De diskussioner som 

uppstår gynnar förståelsen och gör att eleverna får en bredare bild av vad 

informationskompetens innebär. Eleverna behöver, precis som pedagogerna, få utveckla 

sitt kunnande genom diskussioner och i samspel med andra. Det krävs ett väl utvecklat 

samarbete mellan bibliotekarie och lärare för att skolbiblioteken ska kunna bidra till 

elevernas utveckling på ett fullgott sätt. Skolbibliotekariens utbildning och kompetens 

är en faktor som påverkar skolbibliotekets utformning och roll i undervisningen. 

Eleverna gynnas av att både bibliotekariens och lärarens kompetens utnyttjas och 

kompletterar varandra. (Francke & Gärdén, 2013; Gärdén, 2017). 

Den personliga utvecklingen efter fortbildningen handlar för de flesta av de intervjuade 

om att få ett förhållningssätt till informationskompetens. Kunskapen blir något som går 

att applicera på olika kontexter och situationer och behöver hela tiden uppdateras 

efterhand som informationssamhället utvecklas. Denna kunskap behöver också 

förmedlas till eleverna så att det även för dem blir ett förhållningssätt och inte en statisk 

kunskap. Mats Ekholm menar att en viktig del av en lärares kompetens är just det, att 

utvecklas i takt med samhällets utveckling (Ekholm, 2004).  
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Under studiens gång har några faktorer utkristalliserat sig som viktiga för ett fungerande 

samarbete. De bibliotekarier som har kommit längst med att utveckla sitt gemensamma 

arbete med lärarna är de skolor, i studien, där majoriteten av kollegiet har satt igång 

med fortbildningen samtidigt. Alla deltagare har tagit del av materialet på samma gång 

och får därmed en gemensam bas att utgå ifrån i den fortsatta verksamheten. Såsom 

flera undersökningar visat så är det viktigt att bibliotekarier och lärare får en gemensam 

bild av bibliotekariens roll och uppdrag för att det ska kunna bli ett gynnsamt samarbete 

(Gustafsson, 2015; Karlsson, 2013; Limberg, 2014; Malmberg & Graner, 2014). Den 

pedagogiska samsynen som uppstått i det kollegiala lärandet tack vare fortbildningen är 

något som de flesta informanterna ser som en positiv effekt. Daniella menar även att 

samarbetet har gynnats även på andra områden tack vare modulen. Kollegiet delar 

oftare med sig av bra tips och idéer till varandra och planerar oftare tillsammans. 

Diskussionerna som uppstår ger en gemensam kunskapsbas, anser Fredrik, och det 

underlättar det vardagliga arbetet när kollegiet utgår från samma förutsättningar.  

Min slutsats utifrån det här arbetet är att det går att få till stånd ett produktivt samarbete 

mellan bibliotekarie och lärare och att ett sådant samarbete gynnar eleverna. Men det är, 

precis som vi kan se i tidigare forskning, viktigt att det finns förutsättningar, såsom 

gemensam planeringstid och kunskap om varandras kompetenser, för att få samarbetet 

att fungera på ett gynnsamt sätt. (Gustavsson, 2015. Limberg, 2014). Jag anser att 

skolledningen har ett viktigt ansvar i att se till att dessa förutsättningar finns. Det är 

orimligt att ansvaret för ett så viktigt arbete ska ligga på enskilda individer eftersom det 

gör verksamheten väldigt skör. Skolverkets satsning på att stärka skolbibliotekens och 

bibliotekariernas roll i skolan anser jag är en betydelsefull signal till skolledare att ta det 

här på allvar (Skolverket, 2018). 

8. Förslag till fortsatt forskning 

När jag intervjuade bibliotekarierna och lärarna till den här studien så var fortbildningen  

fortfarande pågående eller nyss avslutad för deltagarna. Det skulle vara intressant att 

följa upp samarbetet och undersöka hur arbetet ser ut efter att det har gått en tid. 

Fortsätter bibliotekarierna och lärarna att mötas och samplanera? Hur läggs 

undervisningen upp?  

Det skulle också vara intressant att utvärdera modulen utifrån elevernas perspektiv. Hur 

ser de på undervisningen? Hur uppfattar de samarbetet mellan bibliotek och skola?  

Ett perspektiv som inte kommit med så mycket i den här studien men som påverkar 

förutsättningarna för ett bra samarbete är skolledningen. Skolledningens prioriteringar 

på en skola påverkar de ramar som underlättar eller försvårar samarbete mellan olika 

yrkeskategorier. Idag har inte ens alla skolor en bibliotekarie att tillgå. Med det 

tydligare krav som ställts på tillgång till skolbibliotek och samarbete mellan 

bibliotekarie och lärare så är skolledarnas förhållningssätt och syn på ämnet en 

forskningsfråga att undersöka närmare. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor 
 

 Hur länge har du arbetat? 

 Har du samarbetat med skolan/biblioteket tidigare när det gäller 

informationssökning och källkritik? På vilket sätt i så fall? 

 

Samarbete 

 

 Hur ser samarbetet mellan bibliotekarie och lärare ut på skolan just nu? 

 Tycker du att samarbetet har förändrats i och med Kritisk användning? Hur? 

 Berätta om hur det kom sig att ni började arbeta med modulen? 

 Vilken uppgift har du i arbetet med eleverna? 

 Finns det erfarenheter från projektet som du kommer att använda dig av efter att 

arbetet med modulen är färdigt? 

 Har fortbildningen skapat möjligheter till andra samarbeten mellan bibliotekarie 

och lärare?  

 Finns det planer på fortsatt samarbete om informationssökning och källkritik? I 

så fall på vilket sätt? 

 Vad tror du att den här fortbildningen kommer att innebära för kollegiets arbete 

med informationssökning och källkritik på längre sikt? 

 

 

Arbetet med modulen 

 På vilket sätt har Kritisk användning påverkat undervisningen? 

 Märker ni någon skillnad i elevernas sätt att förhålla sig till  informationssökning 

och källkritik efter att ni arbetat med modulen? På vilket sätt i så fall? 

 Berätta om vad som fungerat bra i samarbetet med modulen? 

 Hur har Kritisk användning av nätet påverkat dina tankar runt 

informationssökning och källkritik? 

 

 

Avslutande frågor 

 Är det något annat du vill säga om samarbete mellan bibliotek och skola, 

informationssökning, källkritik eller modulen i sig? 
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Bilaga 2 

 

Introduktionsbrev 

 

Mitt namn är Jenny Jönsson   och jag studerar till bibliotekarie på Högskolan i Borås. 

Jag är intresserad av samarbetet mellan bibliotekarier och lärare. Under hösten  skriver 

jag min kandidatuppsats som handlar om samarbete och hur bibliotekarier och lärare 

arbetar med Skolverkets modul Kritisk användning på nätet. Min förhoppning är att ni 

vill delta i undersökningen och svara på några frågor om arbetet?  

Min tanke är att intervjua en bibliotekarie och en lärare på skolan genom att göra 

telefonintervjuer. Varje intervju kommer att ta högst 30 minuter. 

Hör gärna av er om ni har frågor. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Jenny Jönsson 

Uppsala 

 

gretajennycecilia@hotmail.com 
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