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Abstract:  In this Master thesis interest is directed towards approaches to 

information literacy (IL) and critical thinking in the educational 
activities of university libraries. The aspiration of university 
librarians to promote the critical abilities of students is 
problematized. At the center of attention is the project 
“Lärandemål för informationskompetens” [Learning outcomes for 
information literacy], which in 2006 was carried out in 
collaboration between the Swedish university libraries, in response 
to the educational reforms connected to the Bologna Process. 
     Through the discourse analytical framework of Norman 
Fairclough, documents related to the project “Lärandemål för 
informationskompetens” are studied in order to identify 
dominating approaches to IL. The purpose is to investigate and 
discuss the possible implications of the dominating perspectives, 
with regard to the development of critical thinking among 
students. 

    The study results in the identification of two main discourses, the 
standardization discourse and the discourse on employability. Both 
of these discourses are seen to be connected to two overarching 
discourses also identified in the study, the market discourse and 
the discourse on information overflow.  
     In conclusion, it was found that the objectivist and positivist 
epistemology underlying the dominating perspectives, in several 
respects is counterproductive to the aspiration to promote critical 
thinking among students. A social constructionist approach is 
suggested as an alternative. 
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1 Inledning 
 
Denna uppsats handlar om informationskompetens och kritiskt tänkande. Närmare 
bestämt är det förhållningssätt till dessa fenomen inom högskolebiblioteksverksamhet 
och biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning som behandlas.  
 
Uppgiften att stödja och möjliggöra informationskompetens uppfattas inom 
högskolebiblioteksverksamhet som nära relaterad till bibliotekens arbetsområde. 
Informationskompetens har därför kommit att inkluderas som mål i den 
användarundervisning som högskolebiblioteken ger i syfte att instruera dem som nyttjar 
bibliotekens resurser. (Bawden 2001, s. 235f)  
 
Kritiskt tänkande uppfattas i allmänhet som en viktig beståndsdel i 
informationskompetens (ibid, s. 241). Det finns inom högskolebiblioteksverksamhet en 
utbredd uppfattning att studenter genom undervisning för informationskompetens ges 
möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till information och kunskap. 
Undervisningen anses resultera i självständiga kritiska tänkare och effektiva 
informationsanvändare (Tuominen, Savolainen & Talja 2005, s. 333).  
 
Informationskompetens har varit ämne för både diskussion och forskning inom 
biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) under en längre tid. Det har emellertid inte 
i någon större utsträckning riktats intresse mot kopplingen till kritiskt tänkande. I denna 
uppsats kommer de aspekter av informationskompetens som har att göra med kritiskt 
tänkande därför att särskilt lyftas fram.  
 
Det som ligger under luppen i uppsatsen är de förhållningssätt till 
informationskompetens som ligger till grund för högskolebibliotekens undervisning. 
Det sätt som dessa undersöks utgår ifrån ett diskursorienterat angreppssätt. Den 
empiriska undersökningen i uppsatsen består därför av en diskursanalytisk studie av 
dokument med koppling till högskolebibliotekens undervisningsverksamhet.  
 

1.1 Bakgrund 
  
Intresset för informationskompetens har av tradition varit relaterat främst till 
biblioteksverksamhet (Talja & Lloyd  2010, s. x). På senare tid har fenomenet kommit 
att diskuteras i ett vidare sammanhang. Det betraktas idag som en nyckelkompetens i 
informationssamhället (ibid). I internationella visioner för biblioteks- och 
undervisningsverksamhet har informationskompetens beskrivits som en förutsättning 
för såväl personligt, socialt, utbildningsmässigt som professionellt förverkligande och 
som en grund i det livslånga lärandet (Alexandria proclamation 2005). 
 
I samband med anpassningen av den högre utbildningen i de europeiska länderna till ett 
gemensamt utbildningssystem, i den så kallade Bolognaprocessen, har särskilt intresse 
riktats mot informationskompetens. I detta sammanhang har informationskompetens 
och kritisk förmåga kommit att förknippas med de generiska kompetenser, vilka anses 
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vara av avgörande betydelse för uppfyllandet av ett av Bolognaprocessens övergripande 
mål, nämligen studenters framtida anställningsbarhet (Proposition 2004/05:162, s. 37; 
Tuning educational structures in Europe 2011a; 2011b). I den svenska högskolelagen 
anges det idag som ett mål för högre utbildning att studenter ska utveckla förmåga att 
självständigt göra kritiska bedömningar, att urskilja, formulera och lösa problem och att 
söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå. Utbildningen ska även resultera i en 
beredskap att möta förändringar i arbetslivet. (Högskolelag SFS 1992:1434, 1 kap, 8 §) 
 
Det reformarbete som bedrivits på svenska högskolor med anledning av 
Bolognaprocessen har bland annat bestått i revision av kursplaner i syfte att tydligare 
ange lärandemål för undervisningen. Högskolebiblioteken har på många håll varit 
delaktiga i denna process, genom att de fått i uppdrag att utarbeta förslag på hur 
lärandemål för informationskompetens kan integreras i ämnesundervisningens 
kursplaner. År 2006 inleddes vid Stockholms universitetsbibliotek ett projekt i syfte att 
stödja detta arbete, genom att aktörer som på landets olika högskolebibliotek arbetade 
med dessa målformuleringar gavs möjlighet att utbyta erfarenheter. Projektet kom att 
benämnas just ”Lärandemål för informationskompetens". (Projektet lärandemål för 
informationskompetens, Slutrapport) 
 

1.2 Problem 
 
Informationskompetens är den svenska benämningen för det engelska begreppet 
information literacy. Det finns en uppsjö av definitioner av fenomenet. De har alla det 
gemensamt att de omfattar förmågor som på något vis är relaterade till 
informationshantering. Webber och Johnston menar att de flesta definitioner av 
informationskompetens kretsar kring att definiera ett informationsbehov, planera en 
sökning, välja källor samt värdera, syntetisera och använda information (2000, s. 382). 
Informationskompetens uppfattas alltså bestå av ett flertal olika färdigheter. 
Uppfattningen att dessa färdigheter är generiska, det vill säga allmängiltiga och 
överförbara, är ofta starkt framträdande inom biblioteksverksamhet, där de har 
beskrivits som ”common to all disciplines, to all learning environments and to all levels 
of education” (ACRL 2000, s. 2). 
 
Vikten av ett kritiskt förhållningssätt till information betonas i de flesta definitioner av 
informationskompetens. Kritiskt tänkande uppfattas alltså som en av de allmängiltiga 
färdigheter vilka tillsammans utgör begreppet informationskompetens. I anslutning till 
informationskompetens begränsas emellertid ofta innebörden av kritiskt tänkande till 
värdering av källor (Bawden 2001, s. 241).  
 
Inom biblioteksverksamhet finns en uppfattning att undervisning för 
informationskompetens bidrar till att studenter blir väl rustade för såväl högskolestudier, 
det kommande yrkeslivet som för fortsatt lärande livet igenom. Ett sådant synsätt på 
informationskompetens är något som i allt större utsträckning kritiseras inom B&I-
forskning. Uppfattningen om informationskompetens som bestående av en uppsättning 
generiska färdigheter vilka kan överföras mellan olika sammanhang har 
problematiserats (se t ex Pilerot & Hedman 2009).  
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Även om informationskompetens är ämne för diskussion inom B&I, har de aspekter 
som har att göra med kritiskt tänkande inte ägnats särskilt intresse. Jag menar att det 
finns anledning att även problematisera uppfattningen att studenter kan tillägna sig 
kritisk förmåga i samband med undervisning för informationskompetens. Är de 
utgångspunkter som ligger till grund för högskolebibliotekens undervisning för 
informationskompetens förenliga med strävan att främja kritiskt tänkande hos 
studenter? Kan kritiskt tänkande utvecklas ur resonemang om källkritik och 
relevansbedömning av information?  
 
Redan i uppsatsens inledande del har vi fått en antydan om att det finns olika sätt att se 
på informationskompetens. Eftersom jag i uppsatsen utgår från ett diskursorienterat 
angreppssätt betraktar jag förekomsten av olika synsätt som uttryck för att det pågår en 
diskursiv kamp mellan olika perspektiv som konkurrerar om företräde att definiera vad 
informationskompetens består i och varför denna kompetens är något eftersträvansvärt. 
I linje med ett diskursorienterat angreppsätt intresserar jag mig därför för vilka 
perspektiv som dominerar och vilka konsekvenser det kan medföra. 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att identifiera och synliggöra konkurrerande förhållningssätt till 
informationskompetens inom högskolebibliotekens undervisningsverksamhet. 
Uppsatsen syftar även till att undersöka vilka förhållningssätt som är framträdande, 
samt att resonera kring vilka konsekvenser detta kan ha för studenters utvecklande av 
kritisk förmåga.  
 
Den empiriska undersökningen i uppsatsen består i att jag studerar och analyserar 
utsagor om informationskompetens i dokument som författades i samband med 
projektet ”Lärandemål för informationskompetens” (se avsnitt 1.1 ovan).  
 
Uppsatsens frågeställningar formulerar jag så här:  
 

Hur definieras och motiveras informationskompetens och kritiskt tänkande 
i utsagor om lärandemål för informationskompetens? 
 
Vilka ställningstaganden till kunskap och lärande kommer till uttryck i 
dessa utsagor? 
 
Vilka diskurser kring informationskompetens kan identifieras i det 
empiriska materialet? 

 
Med utgångspunkt i resultatet av dessa tre frågor diskuterar jag även en fjärde 
frågeställning: 
 

Är de förhållningssätt som manifesteras i de dominerande diskurserna 
förenliga med strävan att främja kritisk förmåga hos studenter? 
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1.4 Tillvägagångssätt och disposition 
 
Min studie av förhållningssätt till informationskompetens och kritiskt tänkande består, 
förutom analys av empiriskt material, även i att jag studerar forskning och diskussion 
kring informationskompetens och literacy1, främst inom B&I. Jag gör även en utblick 
på literacy-diskussionen inom utbildningsvetenskap. I litteraturgenomgången i kapitel 2 
presenteras vad jag uppfattar som de mest signifikanta tongångarna i dessa diskussioner. 
 
Det sätt som förhållningssätt till informationskompetens undersöks i studien utgår, som 
tidigare nämnts, ifrån ett diskursorienterat angreppssätt. I uppsatsens teori- och 
metodavsnitt, kapitel 3, presenterar jag vad ett sådant angreppssätt kan bestå i. Här 
presenteras också den metod jag använder i den empiriska delen av studien, nämligen 
Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. 
 
En betydelsefull del av studien är att skapa en bild av de sammanhang där de utsagor 
som undersöks har kommit till, mot bakgrund av vilken jag kan analysera det empiriska 
materialet. I kapitel 4 presenteras därför vad jag ser som centrala element och tendenser 
i undersökningsmaterialets sociala kontext. 
 
Den första delen i den empiriska undersökningen består av en textorienterad analys av 
utsagorna. Jag studerar här språkliga uttryck och teman som visar på förhållningssätt till 
informationskompetens och kritiskt tänkande. I kapitel 5 redogörs för de iakttagelser jag 
gör i samband med den textuella analysen. Jag ger i detta kapitel även en redogörelse 
för urvalsförfarandet och en presentation av det empiriska materialet.  
 
Den andra delen i den empiriska undersökningen består av en diskursiv analys av 
utsagorna, vilken syftar till att identifiera de diskurser kring informationskompetens 
som figurerar i materialet. Detta genomförs genom att jag sammanför de iakttagelser av 
språkliga uttryck och teman som gjorts i den textuella analysen, med tongångar och 
tendenser i diskussionen kring informationskompetens inom B&I och i 
undersökningsmaterialets sociala kontext. Den denna del av undersökningen presenteras 
i kapitel 6. 
 
I kapitel 7 presenteras den avslutande delen av studien. Jag diskuterar här hur de 
förhållningssätt som kommer till uttryck i det empiriska materialet kan sägas främja 
eller stävja kritiskt tänkande hos studenter. Jag gör i mitt resonemang en tillbakablick på 
diskussionen kring informationskompetens och literacy inom B&I och 
utbildningsvetenskap. I detta kapitel riktar jag även blicken framåt, genom att jag 
resonerar kring intressanta forskningsteman som kan bygga vidare på den studie jag 
genomfört. 
  

                                                 
1 Jag använder i uppsatsen den engelska termen literacy i stället för svenskans läs- och skrivkunnighet, 
eftersom jag finner den mera behändig.  
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2 Litteraturgenomgång 
 
I detta kapitel presenterar jag den litteratur som utgör bakgrund för min studie. I kapitlet 
redogörs för B&I-forskning kring informationskompetens och användarundervisning. 
Jag presenterar även framställningar om informationskompetens författade inom 
högskolebiblioteksprofessionen. Jag kommer dessutom att beröra diskussionen kring 
literacy i vidare bemärkelse, vilken huvudsakligen hör hemma inom 
utbildningsvetenskap.  
 
I litteratur som ägnas åt informationskompetens kommer olika uppfattningar om 
fenomenet till uttryck. Ola Pilerot och Jenny Hedman (2009) talar om tre riktningar, 
vilka de benämner som ett behavioristiskt, ett fenomenografiskt och ett sociokulturellt 
perspektiv på informationskompetens. Louise Limberg, Olof Sundin och Sanna Talja 
(2009) nämner jämte det fenomenografiska och det sociokulturella, även ett 
diskursanalytiskt perspektiv. Jag har låtit dessa tematiseringar influera det sätt på vilket 
jag presenterar litteraturen i kapitlet. 
 
Jag kommer i litteraturgenomgången att redogöra dels för ett traditionellt perspektiv 
som jag uppfattar som dominerande inom högskolebiblioteksverksamhet, dels ett 
kritiskt perspektiv, som jag uppfattar som huvudsakligen förekommande inom B&I-
forskning. Jag kommer också att presentera ett kritiskt perspektiv på lärande och 
literacy inom utbildningsvetenskap. Eftersom uppsatsen till viss del syftar till att 
synliggöra den kunskapssyn och de pedagogiska utgångspunkter som ligger till grund 
för förhållningssätt till informationskompetens, ägnas särskilt intresse åt sådana 
aspekter i litteraturgenomgången.   
 

2.1 Traditionellt perspektiv på informationskompetens 
 
2.1.1 Standarder och policydokument 

Det förhållningssätt till informationskompetens som jag talar om som det traditionella 
perspektivet är mycket tydligt representerat i de standarder, modeller och 
policydokument, vilka har sitt ursprung i organisationer som ser det som sin uppgift att 
främja informationskompetens. De dokument som jag uppfattar som mest inflytelserika 
i den diskussion som förs inom svensk högskolebiblioteksverksamhet är ACRLs 
Information Literacy Competency Standards for Higher Education (2000), SCONULs 
Information skills in higher education (1999), där den modell över 
informationskompetens som ofta omnämns som ”Seven pillars” introduceras, samt 
IFLA och UNESCOs Alexandria proclamation (2005). 
 
De två första dokumenten har det gemensamt att de hör hemma i en akademisk kontext 
och närmar sig informationskompetens ur ett i huvudsak bibliotekscentrerat perspektiv. 
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ACRLs2  Information Literacy Competency Standards består av systematiserade listor 
över de färdigheter och förmågor som anses utgöra informationskompetens. Det är tänkt 
att fungera som ”a framework for assessing the information literate individual” (s. 5), 
det vill säga som en sorts mall vid utvärdering av i vilken omfattning en individ kan 
sägas vara informationskompetent. De färdigheter som huvudsakligen anses ingå i 
informationskompetens består i att 

- determine the extent of information needed 
- access the needed information effectively and efficiently 
- evaluate information and its sources critically 
- incorporate selected information into one’s knowledge base 
- use information effectively to accomplish a specific purpose 
- understand the economic, legal, and social issues surrounding the use of information, 

and access and use information ethically and legally (ACRL 2000, s. 2f). 

Dessa färdigheter framställs som gemensamma för och giltiga i alla 
lärandesammanhang. Informationskompetens betraktas därför även som en förutsättning 
för fortsatt lärande utanför den traditionella utbildningsmiljön och som själva grunden i 
livslångt lärande (ibid). 
 
I SCONULs3 ”Information skills model” beskrivs en hierarkisk och progressiv process, 
där informationsanvändaren genom att tillägna sig och praktisera ett antal färdigheter, 
vilka presenteras som sju ”pelare”, utvecklas från novis till expert. Färdigheterna består 
i att: 

- recognise a need for information 
- distinguish ways in which the information ‘gap’ may be addressed 
- construct strategies for locating information 
- locate and access information 
- compare and evaluate information obtained from different sources 
- organise, apply and communicate information to others in ways appropriate 

to the situation 
- synthesise and build upon existing information, contributing to the creation 

of new knowledge (SCONUL 1999, s. 5). 
 

På lägre nivå i utvecklingsförloppet praktiseras färdigheter som ses som avgörande för 
att tillgodogöra sig akademisk utbildning. I dessa färdigheter ingår bland annat att 
kunna använda bibliotekets resurser, göra självständiga litteratursökningar och behärska 
referenssystem. Individer på denna nivå benämns som ”kompetenta 
informationsanvändare”. På expertnivå, där alla sju pelare behärskas, är reflektion och 
kritisk medvetenhet viktiga inslag. Här ingår kritisk värdering av information och insikt 
i hur kunskap produceras och används i samhället. Individer som når denna nivå 
betraktas som ”informationskompetenta” och som rustade för aktiviteter utanför den 
akademiska miljön (ibid, s. 6). 

                                                 
2 ACRL, The Association of College and Research Libraries, är den gemensamma organisationen för 
högskole- och forskningsbibliotek i USA, och ingår som en underavdelning av American Library 
Association (ALA). (About ACRL) 
3 SCONUL, The Society of College, National and University Librarians, är en medlemsorganisation för 
brittiska och irländska akademiska och nationella bibliotek. (About SCONUL) 
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I the Alexandria proclamation ger IFLA4 och UNESCO5 gemensamt uttryck för 
visioner kring informationssamhällets utveckling. Dokumentet är formulerat som en 
uppmaning till statliga organ, myndigheter och organisationer att främja 
informationskompetens och livslångt lärande, fenomen som uppfattas som  

beacons of the Information Society, illuminating the courses to development, prosperity 
and freedom. (Alexandria proclamation 2005)  

Här behandlas således informationskompetens ur ett större globalt perspektiv och 
sammankopplas med såväl social rättvisa som ekonomisk tillväxt. 
Informationskompetens uppges vara “a basic human right in a digital world /---/ [which] 
promotes social inclusion”. Samtidigt hävdas att informationskompetens är “crucial to 
the competitive advantage of individuals, enterprises /---/, regions and nations. 
Informationskompetens beskrivs även som en väsentlig beståndsdel i de generiska och 
överförbara förmågor vilka bör vara ett grundkrav för godkännande i all utbildning. 
(ibid) 
 
De dokument som här presenterats kan sägas ha ett betydande inflytande inom 
högskolebiblioteksverksamhet. Det hänvisas ofta till dem och de ligger även ofta till 
grund för yttranden gällande informationskompetens. De förhållningssätt till 
informationskompetens som kommer till uttryck i dessa dokument skulle kunna 
benämnas som ett färdighetscentrerat perspektiv, eftersom det präglas av en syn på 
informationskompetens som bestående av en uppsättning färdigheter och förmågor.  
 
Ola Pilerot och Jenny Hedman (2009) talar om detta synsätt som ett behavioristiskt 
perspektiv, eftersom de menar att fokus läggs på de färdigheter som en individ bör 
besitta för att kunna betraktas som informationskompetent (s. 13). Detta synsätt kan 
även sägas ha en individualistisk utgångspunkt så till vida att det i huvudsak är den 
enskilde individens färdigheter som står i fokus. Pilerot menar att det grundas i ”en 
uppfattning om lärande som en individuell aktivitet inriktad mot att erövra kunskaper” 
(2009, s. 110).  
 
Kännetecknande för detta synsätt är även att informationskompetens uppfattas som 
något som kan vara mer eller mindre utvecklat hos individer. Informationskompetens 
uppfattas därför som något som kan mätas. Annemaree Lloyd hävdar att de idéer om 
värdering och mätning av informationskompetens som är vanligt förkommande inom 
högskolebiblioteksverksamhet, grundas i ett positivistiskt förhållningssätt där kunskap 
ses som objektiv och mätbar. Detta synsätt, menar hon, är influerat av rådande 
tongångar inom utbildningssektorn, där fokus läggs på mätbara resultat.  (Lloyd 2010, s. 
48)  
 
 

                                                 
4 IFLA, The International Federation of Library Associations and Institutions, är den internationella 
organisationen för biblioteksprofessionen. (IFLA) 
5 UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, är ett fackorgan inom 
Förenta nationernas, som verkar inom områdena utbildning, vetenskap och kultur. (Introducing 
UNESCO) 
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Det förhållningssätt som ligger till grund för hur informationskompetens framställs i 
standarder och policydokument intar alltså en dominerande position inom 
högskolebiblioteksverksamhet. Det kännetecknas av uppfattningen om 
informationskompetens som en samling allmängiltiga och överförbara färdigheter, men 
också som ett verktyg för social och ekonomisk utveckling. Detta förhållningssätt har 
även nära kopplingar till konstruktivistiskt influerad forskning inom B&I, vilket 
kommer att behandlas i närmast följande avsnitt. 
 
 
2.1.2 Fenomenografisk forskning 

Det fenomenografiska perspektiv som Pilerot och Hedman (2009) och Limberg, Sundin 
och Talja (2009) beskriver, representeras av den forskningsinriktning inom B&I där 
informationskompetens studeras utifrån en fenomenografisk ansats. Fenomenografi som 
empirisk metod syftar till att studera variationer i hur människor uppfattar, förstår och 
begreppsliggör olika fenomen (Pilerot & Hedman 2009, s. 24). I en fenomenografisk 
ansats är det individers uppfattningar av ett fenomen, som till exempel 
informationskompetens, som ligger till grund för hur det definieras (ibid, s. 14). 
Intresset för variation ses som kontrasterande med uppfattningen om 
informationskompetens som en uppsättning allmängiltiga förmågor (Limberg et al. 
2009, s. 45). 
 
Louise Limbergs studier kring informationskompetens i skolbibliotekskontext intar en 
central position i fenomenografisk B&I-forskning (se t ex Limberg 1998). Den kanske 
mest inflytelserika studien är emellertid Christine Bruces The seven faces of information 
literacy (1997). I studien undersöks de olika sätt som informationskompetens 
konceptualiseras av bibliotekarier och lärare inom högre utbildning. Baserat på de 
varierande sätt att se på informationskompetens som identifieras i studien har Bruce 
utvecklat en relationell modell för informationskompetens. I denna definieras 
informationskompetens som förmåga att använda informationsteknik för att återfinna 
och kommunicera information, förmåga att hantera informationskällor och att ordna och 
organisera information, förmåga att konstruera personlig kunskap och uppnå nya 
insikter och att använda information på ett klokt sätt till gagn för andra. (Bruce 1997, s. 
110) 
 
Gemensamt för fenomenografiskt inriktade studier är att de ägnas åt att undersöka 
informationskompetens i utbildningssammanhang. Det har också det gemensamt att de 
grundas i konstruktivistiska teorier om lärande. Lärande beskrivs i ett sådant synsätt 
som ”aktivt handlande” och som ”meningsskapande aktivitet” (Limberg et al. 2009, s. 
37). Kunskap uppfattas som något som konstrueras individuellt.  Individens interaktion 
med omvärlden uppfattas dock ha en viktig del i processen. (Talja, Tuominen & 
Savolainen 2005, s. 82f) Pilerot och Hedman menar att detta fokus på individer och 
deras relation till olika objekt i omvärlden begränsar intresset för det sociala 
sammanhang i vilket individerna verkar. I fenomenografiska ansatser får därför, enligt 
deras mening, de sociala dimensionerna begränsat utrymme. (2009, s. 26f, 35) 
 
Influenser från konstruktivistisk B&I-forskning är även synliga i färdighetscentrerade 
definitioner av informationskompetens. Det sätt som informationskompeten definieras i 
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standarder kan i stor utsträckning sägas vara grundad i Christine Bruces och Carol 
Kulthaus forskning (Lloyd 2010, s. 40f). Influenser från Kulthaus model över ”the 
Information Search Process” (2004) är tydligt närvarande i både ACRLs och SCONULs 
definitioner av informationskompetens. Informationssökning beskrivs i Kulthaus model 
som en meningsskapande process, i vilken metakognition och reflektion över det egna 
tillvägagångssättet är ett viktigt inslag. Processen inleds med att ett informationsbehov 
definieras, varefter information samlas in, värderas och integreras med tidigare kunskap 
hos individen, vilket resulterar i att ny kunskap formas. (Kulthau 2004, passim) 
 
De förhållningssätt till informationskompetens som jag uppfattar som traditionella och 
dominerande inom högskolebiblioteksverksamhet är alltså dels det färdighetscentrerade 
synsätt som kommer till uttryck i standarder och policydokument, dels den 
fenomenografiskt inriktade forskningen inom B&I. En gemensam nämnare för dessa är 
influenser från ett konstruktivistiskt synsätt på kunskap och lärande. I nästa avsnitt 
kommer jag att presentera litteratur som representerar förhållningssätt som inte fått så 
stort genomslag inom biblioteksprofessionen, utan i huvudsak är gällande inom B&I-
forskning.  
 

2.2 Kritiskt perspektiv på informationskompetens 
 
De sociokulturella och diskursanalytiska tankeriktningar som Limberg, Sundin och 
Talja (2009) talar om, har under senare tid i allt större utsträckning kommit att influera 
diskussionen kring informationskompetens. En gemensam nämnare för dessa 
tankeriktningar är att de grundas i socialkonstruktionism. Vad som innefattas i 
begreppet socialkonstruktionism kommer att behandlas mera ingående i teori- och 
metodavsnittet (nedan s. 14). Vi kan redan nu emellertid konstatera att grundtanken i en 
sådan kunskapsuppfattning är att den sociala verkligheten och vår kunskap om denna är 
en kollektiv konstruktion som skapas i socialt samspel mellan människor. 
 
Jag talar om dessa ”nyare” tankeriktningar som ett kritiskt perspektiv, i bemärkelsen att 
det utmanar de traditionella och dominerande förhållningssätten inom B&I-forskning 
och högskolebiblioteksverksamhet. Kännetecknande för detta alternativa synsätt är en 
kritisk hållning till uppfattningen om informationskompetens som en samling generiska, 
allmängiltiga förmågor, oproblematiskt överförbara mellan olika kontexter.  
 
Kimmo Tuominen, Reijo Savolainen och Sanna Talja (2005) menar att 
informationsfärdigheter inte bör uppfattas som något som kan läras för livet oberoende 
av den kunskapsdomän, organisation och de praktiska uppgifter inom vilka dessa ska 
användas (s. 329). Ola Pilerot (2009) talar om informationskompetens som en ”socialt 
och kulturellt formad praktik” vilken utgör del av det sammanhang inom vilket 
informationssökningen och informationsanvändningen äger rum (s. 111). 
Informationskompetens betraktas inom detta alternativa förhållningssätt snarare som 
något som får sin betydelse i den sociala, kulturella och materiella kontext där den 
definieras och används.  
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Enligt detta synsätt kan informationskompetens inte reduceras till något som en individ 
antingen besitter eller inte (Lloyd & Talja 2010, s. xi). Det riktas därför kritik mot att 
informationskompetens traditionellt uppfattas som förknippat med individuella 
färdigheter.  Informationskompetens betraktas istället som ett mångfacetterat och 
multidimensionellt fenomen. Ett sätt att markera detta är att tala om 
informationskompetenser (Hedman & Lundh 2009, passim).  
 
Inom det alternativa förhållningssättet ifrågasätts också att informationskompetens i stor 
utsträckning sammankopplats med textbaserad och vetenskaplig information i 
konventionella utbildningsmiljöer (Lloyd & Williamsson 2008, s. 9). Det riktas istället 
intresse mot kontexter som sträcker sig utanför utbildningssammanhang. Aspekter som 
berör produktion och konsumtion av information i ett vidare samhälleligt perspektiv 
hamnar därför i fokus. 
 
Cushla Kapitzke menar att större uppmärksamhet bör riktas mot de sociala och politiska 
ideologier som ligger till grund för och är integrerade i, vad hon kallar, ” the economics 
of ideas and information” (2003a, s. 49). Jack Andersen talar om 
informationskompetens som ”a sociopolitical skill”. Han menar att 
informationskompetens utöver förtrogenhet med informationskällor, även förutsätter en 
insikt i hur kunskap är socialt organiserad i samhället. (2005, s. 213) 
Informationskompetens, menar han, 

covers the degree to which an information seeker is able to look through who produces 
and tries to naturalize and make transparent information and documents in society and for 
what purposes and with what means. (ibid, s. 222) 

Informationskompetens uppfattas således omfatta analys av hur kunskap och 
information konstrueras i samhället, för vilket syfte och med vilka medel.  
 
Inom diskussionen kring informationskompetens brukar begreppet critical information 
literacy användas för att beteckna ett sådant förhållningsätt, där stor vikt läggs vid 
kritisk medvetenhet om sociala, politiska och ekonomiska faktorer relaterade till 
skapandet och användningen av information. Den överföringsmetodik som idag är 
gällande inom bibliotekens användarundervisning anses dock vara ett hinder för en 
mera kritiskt inriktad informationskompetens. I detta sammanhang har Paolo Freires 
teorier kring kritisk pedagogik lyfts fram som ett alternativ till den nu rådande 
pedagogiska modellen (se t ex Elmborg 2006, s. 193, 198; Harris 2010, s. 286f; 
Holschuh Simmons 2005, s. 300; Jacobs 2008, s. 259ff).  
 
Kritisk pedagogik kommer att presenteras först i följande avsnitt, i samband med att 
förhållningssätt till lärande och literacy inom utbildningsvetenskapen behandlas. Innan 
vi går vidare kan det dock vara på sin plats att klargöra att det kritiska perspektiv som 
här presenterats är det jag själv ansluter mig till. Jag uppfattar alltså 
informationskompetens som ett komplext fenomen, kollektivt och socialt konstruerat. 
Jag anser också att den sociala, kulturella och ideologiska dimensionen i 
informationskompetens bör lyftas fram. Det kritiska perspektivet inom B&I bildar 
således utgångspunkt för det sätt jag problematiserar och undersöker förhållningssätt till 
informationskompetens och kritiskt tänkande i uppsatsen. Mitt tillvägagångssätt är 
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också influerat av den kritiska diskussionen inom utbildningsvetenskap, vilken kommer 
att beröras i närmast följande avsnitt.  
 

2.3 Kritiskt perspektiv på lärande och literacy 
 
2.3.1 Critical literacy 

Den kritiskt orienterade diskussionen kring informationskompetens inom B&I har 
mycket tydliga influenser från och kan närmast sägas vara parallell med den diskussion 
kring literacy som på senare tid förts inom utbildningsvetenskapen. Begreppen critical 
literacy och new literacy används här för att beteckna ett kritiskt perspektiv som vill 
visa på alternativ till den traditionella uppfattningen om vad literacy består i.  
 
Inom detta alternativa synsätt ifrågasätts den dominerande uppfattning som gör gällande 
att literacy består av individuella och kognitiva förmågor vilka syftar till att hantera 
alfabetisk kod. I kontrast till det traditionella synsättets fokus på det kognitiva lyfts 
istället sociokulturella aspekter på språk, lärande och literacy fram. (Gee 2008, s. 42) 
Inom det kritiska perspektivet ifrågasätts även uppfattningen om att literacy utgörs av 
neutrala och allmängiltiga färdigheter vilka kan kopplas bort från det kulturella 
sammanhang där de används. Som Colin Lankshear och Michel Knobel (2004) 
uttrycker det,  

we never just read or write per se. Instead, we read or write within some kind of social 
practice.  (s. 282) 

De texter vi läser, menar de, får endast mening inom den sociala praktik de tillhör. Att 
kunna läsa eller skriva innebär att kunna lokalisera eller situera en text i en social 
praktik och läsa eller skriva den genom den praktiken. (ibid, s. 283) Lankshear och 
Knobel pekar också på den ideologiska dimensionen. De menar att 

all forms of literacy are ideological. They help initiate us into worldviews and value 
systems that have consequences for people’s interests and well-being. In doing so, they 
make these worldviews and value systems seem like the only ones available, and make 
them seem natural. In fact they are neither. (ibid, s. 284) 

Literacy bör således inte uppfattas som något fristående och neutralt utan som nära 
förknippat med värderingar och bestämda sätt att se på verkligheten.  
 
Lankshear och Knobel menar även att literacy innefattar en kritisk dimension som 
förbises i det traditionella synsättet. Literacy är i själva verket oskiljbart från processer 
som kritisk reflektion, bedömning och värdering (ibid, s. 282). Inom det alternativa 
förhållningssättet uppfattas alltså kritiskt tänkande som en integrerad del i de 
tolkningsprocesser som är förbundna med literacy. Emellertid ifrågasätts den 
traditionella uppfattningen om vad kritiskt tänkande består i.  
 
Joe L. Kincheloe (2004) menar att kritiskt tänkande tenderar att främst uppfattas som en 
problemlösande process, baserad på rationalitet och logik. Han talar om detta som 
”uncritical critical thinking” och menar att det bygger på uppfattningen att vår förståelse 
av världen är objektiv, värderingsfri och effektiv. (s. 9f) Kincheloe framhåller att 
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kritiskt tänkande snarare bör involvera ifrågasättande av de sociala, kulturella, 
ekonomiska, epistemologiska och lingvistiska strukturer som formar det mänskliga 
medvetandet, såväl som de historiska sammanhang som gav upphov till dessa strukturer 
(Kincheloe 2004, s. 19).  Han poängterar även att kritiskt tänkande kräver en väl 
grundad förståelse för hur kunskap produceras och används och vilka effekter detta ger, 
både i samhället i stort och - i synnerhet - inom skolan (ibid, s. 41). 
 
 
2.3.2 Critical pedagogy 

Som tidigare nämnts finns inom det kritiska perspektivet på informationskompetens 
tydliga influenser från de pedagogiska teorier som förknippas med Paolo Freire6, något 
som även är fallet inom den kritiskt inriktade diskussionen kring literacy.  
 
Freire menade att undervisningen i det västerländska utbildningssystemet till 
övervägande del är av förmedlande karaktär, där läraren fungerar som förmedlare av 
kunskapsinnehåll och elever som passiva mottagare. Han menade att 
förmedlingsundervisning förvandlar elever till ”behållare” eller ”förvaringsrum” som 
ska ”fyllas” av läraren. Han kallade denna undervisningsmodell för ”the banking 
concept of eduaction” och liknade undervisningen vid ”an act of depositing”. (2007, s. 
68) 

 Instead of communicating, the teacher issues communiqués and makes deposits which 
students patiently receive, memorize and repeat. (ibid) 

Freire hävdade att denna undervisningsmodell, tvärtom från att stimulera till 
självständigt kritisk tänkande, istället minimerar eller förintar elevers kreativa kraft och 
underbygger deras godtrogenhet (ibid, s. 69). Han förespråkade istället en alternativ 
kritisk pedagogik som syftar till att utveckla elevers kritiska medvetenhet. Med hjälp av 
“problem-posing education” baserad på kommunikation och dialog mellan lärare och 
lärande, där undervisning inte handlar om överföring utan problematisering av kunskap 
och där lärarens roll inte är att ge svar utan att kasta fram frågor, formas, enligt Freire, 
de lärande till kritiska tänkare. (ibid, s. 73) 
 

2.4 Sammanfattning litteraturgenomgång 
 
I litteraturgenomgången har olika förhållningssätt till informationskompetens, literacy 
och pedagogik behandlats. Jag har presenterat dessa såsom tillhörande ett å ena sidan 
traditionellt och dominerande perspektiv, vilket jag uppfattar som influerat av 
konstruktivistiska teorier om kunskap och lärande, och ett å andra sidan alternativt och 
kritiskt perspektiv, grundat i en socialkonstruktionistisk kunskapssyn.  
 
Den traditionella uppfattningen om informationskompetens som en samling 
allmängiltiga, överförbara, mätbara och individuella färdigheter och förmågor, där i 

                                                 
6 Paolo Freire (1921-1997), brasiliansk pedagog och teoretiker, var verksam under 1960-talet bland annat 
i en stor pedagogisk kampanj mot analfabetism. (Paulo Freire – Wikipedia)  
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huvudsak textbaserad, vetenskaplig kunskap i traditionella undervisningsmiljöer står i 
fokus, utmanas av ett alternativt förhållningssätt där kontextuella faktorer för lärande 
och kunskapsbildning tillmäts stor betydelse. Fokus skiftar där från den enskildes 
inhämtande av kunskaper till det sociala, kulturella, historiska, ekonomiska och 
ideologiska sammanhang där lärandet och kunskapsbildningen äger rum.  
 
Även om det senare förhållningssättet inte bör uppfattas som annat än i minoritet, har 
det ett visst inflytande på den biblioteks- och informationsvetenskapliga diskussionen 
kring informationskompetens. Det alternativa synsättet på informationskompetens 
ligger också mycket nära ett kritiskt perspektiv inom den utbildningsvetenskapliga 
literacy-diskussionen. Den kulturella, sociala och ideologiska dimensionen får även här 
stort utrymme 
 
I nästa kapitel, där teori och metod behandlas, kommer vi att stifta närmare bekantskap 
med det socialkonstruktionistiska förhållningssätt som ligger till grund för det 
alternativa perspektiv jag presenterat och som även tjänar som utgångspunkt för det sätt 
på vilket jag själv studerar och resonerar kring informationskompetens och kritiskt 
tänkande. 
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3 Teori och metod 
 
I detta kapitel redogör jag för och diskuterar de teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter som bildar grund för min undersökning och mitt resonemang kring 
informationskompetens och kritiskt tänkande. Det angreppssätt med vilket jag tar mig 
an detta ämne är diskursorienterat. Det är med hjälp av diskursanalytisk metod jag 
undersöker det empiriska materialet i uppsatsen. Eftersom teori och metod utgör en 
enhet i ett diskursanalytiskt angreppssätt, presenterar jag mina reflektioner kring 
teoretiska och metodologiska aspekter i ett och samma kapitel.  
 
Huvuddelen av kapitlet ägnas åt Norman Faircloughs kritiska diskursanalys, vilket är 
den diskursanalytiska ansats jag tillämpar i min studie. I ett mindre avsnitt behandlar jag 
även relationen mellan mitt angreppssätt och liknande forskningsansatser inom B&I. 
Kapitlet inleds med en presentation av den metateoretiska grunden för min studie, 
nämligen socialkonstruktionism.  
 

3.1 Socialkonstruktionism 
 
Socialkonstruktionism, menar Winther Jørgensen och Phillips, är ”en gemensam 
beteckning för en rad nyare teorier om kultur och samhälle” (2000, s. 11). Den kan 
beskrivas som ett metateoretiskt ramverk för ett flertal teoretiska riktningar, som 
grundas i en viss förståelse för vad den sociala verkligheten består i och hur vi kan nå 
kunskap om denna.  
 
Enligt ett socialkonstruktionistiskt förhållningssätt finns ingen på förhand given 
inneboende natur eller essens hos den sociala verkligheten och de fenomen och 
individer som utgör den.  Den kunskap om verkligheten vi når genom vår varseblivning 
kan enligt ett sådant förhållningssätt inte heller vara en spegling av omvärlden så som 
den verkligen är. Ett ifrågasättande av förgivet tagna uppfattningar och en kritisk 
hållning till anspråk på objektiv och sann kunskap är sålunda något som är centralt inom 
en socialkonstruktionistiskt grundad position. (Burr 2003, s. 2ff) 
      
Utifrån en sådan position ses istället den sociala verkligheten och vår förståelse av och 
kunskap om den som en konstruktion som bygger på socialt och kulturellt skapade 
kategorier och begrepp. Enligt ett sådant synsätt är därför kunskap alltid socialt och 
kulturellt specifik och relativ och något som grundas i olika perspektiviseringar av 
verkligheten. En viss verklighetsuppfattning ses endast som en av flera möjliga sociala 
konstruktioner eller versioner av verkligheten. (ibid) 
 
En annan central tanke i socialkonstruktionism är att olika konstruktioner av 
verkligheten ger upphov till olika handlingar. Utifrån en viss verklighetsuppfattning 
understöds visst handlande medan annat utesluts. Som Winther Jørgensen och Phillips 
uttrycker det: ”den sociala konstruktionen av kunskap och sanning får därmed konkreta 
sociala konsekvenser” (2000, s. 12).  
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Språket uppfattas i socialkonstruktionism som till stor del determinerande för vår 
konstruktion av verkligheten. Det är genom språket som olika versioner eller 
representationer av verkligheten skapas och det är i dessa som den sociala världen får 
betydelse (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 15f). Analys av diskursiva fenomen 
som språk och andra symboliska system är därför centralt i en socialkonstruktionistisk 
forskningsansats.  
 
Vidare kännetecknas socialkonstruktionistiskt grundade forskningsansatser av att 
analytiskt fokus inte riktas mot enskilda individer, utan mot den interaktion som sker 
dem emellan och på de sociala praktiker de verkar inom (Burr 2003, s. 8f). Att betrakta 
den sociala världen utifrån ett praktikorienterat perspektiv kan alltså sägas vara nära 
förknippat med en socialkonstruktionistiskt grundad utgångspunkt. Vad som 
kännetecknar ett sådant perspektiv kommer att behandlas i närmast följande avsnitt. 
 

3.2 Diskurs- och praktikorienterade forskningsansatser inom B&I 
 
Intresset för diskurs- och praktikorienterade forskningsmetoder har under senare tid 
gjort sig allt mer gällande inom B&I. Sanna Talja och Pamela McKenzie (2007) talar 
om dessa forskningsmetoder som diskursiva ansatser. Sådana ansatser kännetecknas, 
menar de, av en uppfattning om informationsbehov, informationssökning och 
informationsanvändning som integrerade i kulturellt och socialt formade 
informationspraktiker (s. 100f). När Talja i en tidigare artikel, författad tillsammans 
med Reijo Savolainen och Kimmo Tuominen, talar om diskursivt orienterad 
informationsforskning, menar hon att den syftar till att fånga de förståelser av 
informationspraktiker som ligger till grund för hur individer ägnar sig åt och skapar 
redogörelser av dessa (Tuominen, Savolainen & Talja 2005, s. 328). 
 
Det växande intresset för diskurs- och praktikorienterade forskningsmetoder kan sägas 
spegla ett skifte inom B&I. Tidigare dominerades forskning kring informationssökning 
och informationsanvändning av ett social-psykologiskt influerat perspektiv med fokus 
på individers beteenden i informationsrelaterade aktiviteter. Idag är inflytandet från 
sociologiska och social-filosofiska teorier betydande och forskningsfokus har förflyttats 
till de sociala praktiker där informationssökning och informationsanvändning äger rum.7 
Savolainen menar att en konsekvens av det ökade intresset för informationspraktiker är 
att de kontextuella faktorerna för informationsaktiviteter därmed kommer i centrum. 
(2007, s. 120f)  
 
Jag ansluter mig i min studie till denna ”nyare” forskningstradition inom B&I. Det jag 
intresserar mig för är inte kritiskt tänkande som en kognitiv egenskap förknippad med 
en viss rad av beteenden hos ”informationskompetenta” individer. Istället riktar jag 
intresse mot den kulturella och sociala konstruktionen av informationskompetens och 
                                                 
7 Detta fokusskifte inom INSU-forskning (Information Needs, Seeking and Use) från information 
behaviour till information practice har varit ämne för diskussion inom B&I, se t ex Wilson & Savolainen 
(2009). 
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kritiskt tänkande i den kontext som högskolebibliotekens undervisningsverksamhet 
utgör del av, och hur det formar det sätt studenter, bibliotekarier och lärare tar itu med 
aktiviteter förknippade med dessa fenomen. 
 

3.3 Faircloughs kritiska diskursanalys 
 
Den diskursanalytiska forskningsmetoden kan summariskt beskrivas som bestående i 
undersökning av hur verkligheten representeras i tal och text och vilka konsekvenser 
olika sätt att representera verkligheten resulterar i (Tuominen, Talja & Savolainen 2005, 
s. 329). Den diskursanalytiska ansats jag tillämpar i min studie grundas i det teoretiska 
och metodologiska ramverk som utgörs av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. 
Det finns emellertid ett flertal olika angreppssätt på diskursanalys. Diskursanalytiska 
ansatser hemmahörande inom lingvistisk forskning är i huvudsak inriktade på det rent 
textuella. Inom samhällsvetenskaplig forskning utgår diskursanalytiska ansatser i högre 
grad från ett socialteoretiskt perspektiv med stora influenser från Michel Foucaults8 
arbete. Intresset för lingvistiska aspekter är därför här ofta mera begränsat. (Fairclough 
2003, s. 3)   
 
Fairclough strävar genom sin ansats efter att förena textanalys med analys på ett 
socialteoretiskt plan.  Han riktar intresse både mot specifika texter och mot hur de 
sammanhang där de produceras och konsumeras är socialt organiserade. Det är 
förhållandet mellan språk och andra aspekter av den sociala värden som står i fokus. 
(ibid, s. 3f) Analysen i min studie kommer därför att omfatta både textanalys av 
dokument med koppling till högskolebibliotekens undervisning för 
informationskompetens och en utblick på den kontext som utgör arena för denna 
verksamhet. 
 
Faircloughs diskursanalytiska ansats benämns som kritisk, eftersom hans angreppssätt 
utgår ifrån en kritiskt inriktad tradition inom samhällsvetenskaplig forskning - ”critical 
social research”. Fairclough beskriver denna forskningsinriktning som 

social science which is motivated by the aim of providing scientific basis for a critical 
questioning of social life in moral and political terms, e.g. in terms of social justice and 
power. (ibid, s. 15) 

Det finns således ett starkt fokus på maktrelationer och social förändring i Faircloughs 
forskning. Han riktar särskilt intresse mot hur den sociala organiseringen av samhället 
påverkats av de förändringar som skett inom det kapitalistiska systemet i samband med 
övergången från efterkrigstidens ekonomiska modell till den som idag råder. Dessa 
strukturförändringar i relationen mellan det ekonomiska, politiska och sociala, som fått 
ikläda namn som Globaliseringen, Informationssamhället, Kunskapsekonomin och Det 
postmoderna samhället, betecknas även som New capitalism. (ibid, s. 4) Fairclough 
menar att resultatet av dessa fundamentala omstruktureringar, bland annat visar sig i vad 

                                                 
8 Michel Foucault (1926-1984), fransk samhällsteoretiker, är den som haft störst inflytande på 
utvecklandet av diskursanalys som forskningsmetod inom samhällsvetenskapen, så även på Faircloughs 
angreppssätt, även om detta i många avseenden skiljer sig från Foucaults idéer. För en introduktion till 
Foucaults idéer, se Nilsson (2008).  
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han kallar ”the commodification and marketization” av verksamheter som t ex 
utbildningsorganisationer, vilka traditionellt inte har drivits i enlighet med den 
ekonomiska logik som gäller på ”den fria marknaden” (1993, s. 143).  
 
Resonemanget om new capitalism spelar en central roll i min studie. Det bildar 
bakgrund för hur jag betraktar det sammanhang där högskolebibliotekens 
undervisningsverksamhet äger rum. Jag uppfattar det som speciellt intressant att lyfta 
fram hur de strukturförändringar som förknippas med new capitalism inverkar på vad 
som uppfattas vara syftet med högre utbildning och vilka konsekvenser det resulterar i 
just i fråga om hur informationskompetens och kritiskt tänkande konceptualiseras i detta 
sammanhang. 
 
Jag kommer i det följande att presentera termer och utryck som är centrala hos 
Fairclough. Jag vill först dock poängtera att det sätt på vilket jag här beskriver 
Faircloughs diskursanalytiska ansats är en avskalad version av en egentligen mycket 
mera omfattande teoribyggnad. Fairclough har presenterat sin ansats i en rad olika verk 
där han kontinuerligt vidareutvecklat sina idéer, med följden att innebörden hos centrala 
begrepp och metodologiskt fokus skiftar något i de olika framställningarna. Detta har 
även resulterat i ett överflöd av begrepp - Winther Jørgensen och Phillips talar om ”en 
begreppsexplosion” (2000, s. 70) - som måste hanteras med viss selektivitet. Jag 
kommer här att huvudsakligen utgå från Analysing discourse, textual analysis for social 
research (2003).  
 
 
3.3.1 Organisering av den sociala världen 

Fairclough beskriver den sociala världen som bestående av ”interconnected networks of 
social practices of diverse sorts” (Fairclough 2003, s. 205). Sociala praktiker definieras 
som  

habitualised ways, tied to particular times and places, in which people apply resources 
(material or symbolic) to act together in the world. (Chouliaraki & Fairclough 1999, s. 
21)  

Den sociala världen uppfattas alltså som bestående av ett sammanhängande nätverk av 
sociala ”rum” där människor utför aktiviteter med att visst mått av rutin. Dessa rum kan 
också sägas vara knutna till en viss plats och en viss tid. En viss samling av sociala 
praktiker sammanlänkade på ett visst sätt utgör vad Fairclough kallar en social ordning 
(Fairclough 2003, s. 206). Det område jag riktar uppmärksamhet mot i min studie, det 
vill säga högskolebibliotekens undervisningsverksamhet, kan sägas bestå av en samling 
sociala praktiker vilka jämte en mängd andra sociala praktiker tillsammans ingår i den 
sociala ordning som utgörs av den samtida svenska högskolan. På samma gång utgör 
högskolebibliotekens undervisningsverksamhet del av en den sociala ordning som kan 
benämnas som den samtida svenska biblioteksverksamheten. 
 
Varje enskild social praktik, menar Fairclough, är en artikulation av olika sociala 
element, som aktiviteter, sociala relationer, personer (med värderingar, övertygelser, 
önskningar), materiella objekt, tid och rum, och diskurs (ibid, s. 135f, 205). Med diskurs 
avser Fairclough här språk i vid bemärkelse, innefattande förutom muntligt och 
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skriftligt språk även andra former av semiotiska fenomen som kroppsspråk och visuellt 
språk. Sociala praktiker består således, enligt Faircloughs mening, av såväl diskursiva 
som icke-diskursiva element. Förhållandet dem emellan ser han som dialektiskt. (2003, 
s. 25, 205) Med detta menas att de sociala elementen ingår i en relation av ömsesidigt 
formande. Om vi ser till min studie kan det sätt på vilket informationskompetens 
gestaltas i tal, skrift och bild inom högskolan alltså sägas stå i direkt förhållande till och 
vara av avgörande betydelse för utformningen av undervisningsverksamhetens mål och 
praktiska genomförande och för vilka roller olika aktörer i undervisningssituationen 
intar; samtidigt ligger detta i sin tur till grund för hur informationskompetens uppfattas 
och gestaltas i detta sammanhang.  
 
 
3.3.2 Diskursordning 

Den diskursiva aspekten av en social ordning är vad Fairclough kallar diskursordning 
(Fairclough 2003, s. 206).  Inom en viss diskursordning är ett flertal diskurser 
verksamma jämsides med varandra. Fairclough använder här begreppet diskurser i 
betydelsen - sätt att representera aspekter av verkligheten ur ett visst perspektiv (ibid, s. 
124). Han menar att diskurser kan ses som semantiska system, som ”preconstructed and 
taken for granted divisions through which people continuously generate visions of the 
world” (ibid, s. 130). Diskurser fungerar alltså som en slags dolda ramar inom vilka vi 
betraktar och beskriver världen. När jag i studien talar om 
högskolebiblioteksverksamhetens eller den högre utbildningens diskursordning, avser 
jag alltså det spektrum av betraktelsesätt som jag uppfattar som verksamma inom dessa 
områden. Syftet med min studie är just att identifiera de perspektiv och de ramar vilka 
utgör mall för hur informationskompetens betraktas och gestaltas i detta sammanhang.  
 
Inom en och samma diskursordning finns ett antal olika diskurser, som antingen 
kompletterar eller konkurrerar med varandra. Vissa diskurser dominerar över andra, 
andra är marginella eller oppositionella. (ibid, s. 206) Olika diskurser kan alltså sägas 
tävla om att uppnå dominans över andra. Fairclough använder sig av Gramschis9 
hegemonibegrepp för att förklara hur diskursiva dominansförhållanden upprätthålls. 
Med begreppet hegemoni avses  

relations of domination based upon consent rather than coercion, involving the 
naturalization of practices /---/ as matters of common sense. (Chouliaraki & Fairclough 
1999, s. 24) 

Enligt Fairclough kan en viss diskursordning således bli hegemonisk. De perspektiv 
som dominerar inom denna blir då det som allmänt anses vara legitimt eller ”sunt 
förnuft”.  
 
En diskursordnings dominansposition är emellertid inte något statiskt. En 
diskursordning är inte ett slutet system, utan påverkas och utmanas ständigt av interna 
och externa faktorer. (Fairclough 2003, s. 207) Det diskursiva kan därför sägas vara i 
ständig rörelse. Enskilda diskurser består av kombinationer av andra diskurser som 

                                                 
9 Antonio Gramschi (1891-1937), italiensk socialistisk filosof, ofta omnämnd inom samhällsteori just för 
sitt begrepp kulturell hegemoni. (Antonio Gramsci – Wikipedia) 
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artikuleras tillsammans. Nya diskurser uppstår genom att existerande diskurser mixas på 
ett nytt sätt. Fairclough talar om detta fenomen som interdiskursivitet (2003, s. 126ff). 
Denna hybridisering av diskurser pågår såväl inom som mellan diskursordningar och är 
en förutsättning för diskursiv och social förändring.  
 
Den möjlighet till förändring som uppstår genom dynamiken i diskursiva praktiker, 
skall enligt Fairclough dock inte uppfattas som gränslös. Den utsträckning i vilken 
befintliga diskurser reproduceras eller transformeras är i själva verket beroende av i 
vilken grad det råder hegemonisk stabilitet inom praktiken. (1993, s. 137) I min studie 
intresserar jag mig just för hur de perspektiv på informationskompetens och kritiskt 
tänkande som dominerar inom högskolan kan sägas konkurrera med och utmanas av 
andra perspektiv. Enligt Faircloughs resonemang om hegemoni är dock möjligheten för 
alternativa förhållningssätt att göra sig gällande begränsat av i vilken grad det 
dominerande förhållningssättet uppfattas som vedertaget och oomtvistat.  
 
 
3.3.3 Intertextualitet 

En annan viktig drivkraft i den diskursiva dynamiken är något som Fairclough beskriver 
som ”the movement of meaning from one social practice to another, from one event to 
another, from one text to another”, en komplex process som sträcker sig över kedjor 
eller nätverk av texter (2003, s. 30). En betydelsefull mekanism i denna process är 
intertextualitet, vilket kan beskrivas som närvaro av element från andra texter eller 
röster i en text (ibid. s. 39). Kopplingen till andra texter kan göras både med eller utan 
attribution. Fairclough använder begreppet manifest intertextualitet för att beteckna 
öppna anknytningar till andra texter, som citat eller att meningsinnehåll återges med 
hänvisning till den ursprungliga rösten (Fairclough 1992, s. 117). Manifesta 
intertextuella anknytningar är värdefulla vid diskursanalys eftersom de pekar på 
diskursiva samband mellan texter. När jag i min textanalys stöter på citat och referenser 
till andra röster kan det säga mig något om hur textförfattaren själv uppfattar sig stå i 
förhållande till andras utsagor. Textförfattaren kan på så sätt sägas skriva in sig i en viss 
tradition eller diskurs.  
 
Intertextuella kopplingar som endast vagt eller osynligt attribueras en ursprunglig källa 
är också mycket intressanta i en diskursanalys. Antaganden och premisser, det vill säga 
det som underförstås, tas för givet och uppfattas som ”common ground” är av stor 
betydelse för den ideologiska effekten hos språkliga framställningar, det vill säga hur de 
som representationer av verkligheten bidrar till ett skapa, upprätthålla och förändra 
sociala dominansförhållanden (Fairclough 2003, s. 9, 55). Fairclough menar att 

the capacity to exercise social power, domination and hegemony includes the capacity to 
shape to some degree the nature and content of this “common ground”.  (ibid, s. 55) 

Styrkan hos ett antagande är kopplat till modalitet, vilket kan beskrivas som den grad av 
säkerhet med vilken företeelser beskrivs i en text. En yttrande kan modaliseras genom 
att ord och fraser som ”kanske”, ”möjligen”, ”det antas att”, ”det uppfattas som” etc. 
inskjuts (se skillnaden mellan ” informationskompetens är generisk” och ” 
informationskompetens uppfattas som generisk”). Genom modalisering lämnas 
utrymme för existensen av perspektiv som är alternativa till det som huvudsakligen 
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framställs i en text. Ett omodaliserat uttryckssätt understödjer däremot giltigheten hos 
antaganden och premisser. (Fairclough 2003, s. 46f, 164f) 
 
De antaganden om verkligheten som formuleras som något allmänt vedertaget i utsagor 
om högskolebibliotekens undervisningsverksamhet kan således sägas ha ideologiskt 
företräde när det gäller att formulera vad fenomen som informationskompetens och 
kritiskt tänkande består i. Styrkan hos dessa premisser är också avgörande för den 
hegemoniska stabiliteten och för möjligheten att alternativa förhållningssätt gör sig 
gällande i detta sammanhang. 
 

3.4 Analysförfarande 
 
Det har nu blivit dags att mera konkret redogöra för hur analysen kommer att 
genomföras i min studie. Som tidigare nämnts har jag närmat mig Fairclough med ett 
visst mått av selektivitet. Den analysmodell som jag använder är därför en både 
avskalad och i flera avseenden modifierad version av den som beskrivs i Analysing 
discourse (2003). Jag har i ett tidigare avsnitt beskrivit Faircloughs diskursanalytiska 
ansats som bestående av analys på olika nivåer. Där omnämndes en textuell och en 
social analysnivå. Den analys som företas på diskursiv nivå utgör emellertid också en 
mycket central del i Faircloughs modell. 
 
På social nivå studeras textens sociala kontext, dels den sociala tilldragelse vilken texten 
är en del av, dels de sociala praktiker och sociala ordningar inom vilka denna 
tilldragelse utspelar sig. I min studie kan de texter jag undersöker sägas vara del av den 
sociala tilldragelse som utgörs av projektet ”Lärandemål för informationskompetens" 
(mer om detta i avsnitt 4.3, nedan s. 25). Denna tilldragelse äger rum inom det nätverk 
av sociala praktiker som utgörs av högskolebibliotekens undervisningsverksamhet, vilka 
i sin tur är del av den sociala ordning som kan benämnas som samtida högre utbildning. 
När jag talar om att studera sociala praktiker menar jag att jag försöker nå dessa genom 
att läsa texter som handlar om vad som försiggår i dessa praktiker. Jag har alltså inte för 
avsikt att studera social praktik ”in situ”, genom att på plats delta i praktiken. Avsikten 
med denna del av analysen är i stället att genom textstudium försöka lyfta fram de 
aspekter på social nivå som bildar bakgrund för min analys på textuell och diskursiv 
nivå. 
 
På textuell nivå ligger fokus på själva texten. Jag undersöker här uttryckssätt som visar 
på förhållningssätt till informationskompetens och kritiskt tänkande. Den textuella 
analysen leder också fram till analys på diskursiv nivå, genom att jag på textuell nivå 
identifierar teman och språkliga uttryck som i den diskursiva analysen fungerar som 
markörer för olika diskurser. Analys på textuell nivå ägnas även åt intertextuella 
förhållanden. Den intertextuella analysen syftar till att identifiera element från andra 
externa texter och röster som är införlivade i texten. Förutom manifest intertextualitet 
riktas även uppmärksamhet mot premisser och modalitet.  
 
Analys på diskursiv nivå utgör en länk mellan texten i sig och dess sociala kontext. 
Denna del av analysen syftar till att identifiera diskurser i texten. Detta sker genom att 
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teman och språkliga utryck som figurerar i texten förs samman med de iakttagelser som 
gjorts på social nivå, så att de perspektiv och utgångspunkter som ligger till grund för 
den språkliga framställningen kan synliggöras. Intertextuella anknytningar till yttranden 
i andra texter fungerar här som ett verktyg för att identifiera diskursiva samband. Analys 
på diskursiv nivå ägnas även åt interdiskursiva relationer, det vill säga hur olika 
diskurser artikuleras tillsammans i texten, hur de mixas och ”hybridiseras” och hur de 
konkurrerar med varandra 
 
Analysen kommer att presenteras i tre olika kapitel med utgångspunkt i dessa tre olika 
analysnivåer. Kapitel 4 ägnas åt det empiriska materialets sociala kontext. Kapitel 5 
ägnas åt analys på textuell nivå och kapitel 6 åt analys på diskursiv nivå. 
 

3.5 Författarens roll i analysen 
 
Innan jag ger mig i kast med själva analysen kan det vara på sin plats att säga något om 
min roll som forskare i en socialkonstruktionistisk forskningsansats. Den ansats jag 
tillämpar grundas i premissen att all kunskap är en bland flera möjliga representationer 
av världen. Det får konsekvenser för hur jag betraktar de resultat som min studie 
utmynnar i. Winther Jørgensen och Phillips talar om detta som 
”reflexivitetsproblematiken” (2000, s. 29). En forskare intar alltid en viss position i 
förhållande till undersökningsområdet och det bestämmer vad forskaren ser och 
framlägger som resultat. Utifrån en annan position skulle resultatet blivit ett annat.  
 
Det sätt jag tar mig an det empiriska materialet är därför endast ett av flera möjliga sätt 
att analyserna texterna. Fairclough menar att ingen analys av en text kan betraktas som 
definitiv eller fullständig (2003, s. 14). Textanalys är alltid förknippat med ett 
ofrånkomligt element av selektivitet. De frågeställningar jag arbetar utifrån riktar fokus 
mot vissa aspekter i materialet, medan andra potentiellt intressanta aspekter lämnas 
därhän. 
 
Fairclough menar också att det inte finns något som en objektiv analys av en text (ibid). 
Analys är alltid förknippat med tolkning och färgas därför av förhållningssätt och 
förförståelse hos den som analyserar. I samband med läsningen av B&I-litteratur inom 
ämnet har jag redan bildat mig en uppfattning om olika förhållningssätt till 
informationskompetens. Jag tar i analysen därför med mig en viss förväntan om att i 
utsagorna från högskolebibliotekens utbildningsverksamhet i första hand finna uttryck 
för de förhållningssätt till informationskompetens som jag uppfattar som dominerande 
inom B&I-litteraturen. Det sätt jag betraktar och resonerar kring materialet är också 
format av att jag ansluter mig till ett kritiskt perspektiv både vad gäller 
informationskompetens och literacy och hur jag betraktar det vidare samhälleliga 
sammanhanget för dessa fenomen.  
 
Det resultat jag redovisar är således en av flera möjliga tolkningar, en tolkning som 
följer av de specifika frågor jag ställer och det perspektiv jag intar. Genom min tolkning 
är jag också själv delaktig i konstruktionen av informationskompetens. Jag ser inte detta 
som problematiskt, eftersom syftet med diskursorienterad forskning inte är att producera 
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objektiva och generaliserbara resultat. Syftet kan istället beskrivas som att rikta 
uppmärksamhet mot ”det självklara” så att det kan bli föremål för diskussion, kritik och 
förändring (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 151). 



23 

 

4 Beskrivning av social kontext 
 
I detta kapitel ägnar jag mig åt den sociala kontexten för studiens 
undersökningsmaterial. Jag kommer därför att presentera den sociala tilldragelse som 
materialet är en del av, projektet ”Lärandemål för informationskompetens". Jag kommer 
emellertid först att säga något om den sociala arena där denna tilldragelse äger rum, det 
vill säga högskolebibliotekens undervisningsverksamhet och den samtida högre 
utbildningen. Denna del av min studie fungerar som tidigare nämnts främst som 
bakgrund till den analys som jag genomför på textuell och diskursiv nivå.  
 

4.1 Högskolebibliotekens undervisningsverksamhet 
 
Högskolebibliotekens undervisningsverksamhet utgör del av biblioteksverksamhet i ett 
vidare sammanhang och är därigenom präglad av allmänna tendenser inom detta fält. 
Jag har tidigare i uppsatsen, i litteraturgenomgången i kapitel 3, behandlat tendenser 
inom B&I vad gäller informationskompetens. Jag presenterade där vad jag kallar ett 
färdighetsorienterat och konstruktivistiskt perspektiv som jag uppfattar som 
dominerande. Dessa perspektiv kan förväntas ha ett betydande inflytande inom 
högskolebibliotekens undervisningsverksamhet.  
 
Undervisningen för informationskompetens skall också ses i ljuset av en lång tradition 
inom biblioteksverksamhet att instruera och undervisa de som använder bibliotekets 
resurser (Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s. 61). Informationskompetens uppfattas 
här som något som är mycket nära relaterat till de aktiviteter som vanligen omfattats av 
bibliotekens användarundervisning. Den undervisning för informationskompetens som 
idag bedrivs inom högskolebibliotekens verksamhet kan därför sägas vara en direkt 
utveckling av traditionell bibliografiskt inriktad undervisning, där fokus ligger på 
”library skills”, det vill säga färdigheter som är knutna till bibliotekets resurser. 
(Bawden 2001, s. 235f) 
 
Eftersom undervisning i informationssökning uppfattas som något som faller inom 
högskolebibliotekens expertis, har aktörer inom denna verksamhet också sett det som 
sin uppgift att främja och visa på betydelsen av informationskompetens (ibid). Det 
uppfattas dock som svårt att få gehör för denna strävan inom den övriga 
högskoleverksamheten. Det uppfattas också som att ansvaret för att uppfylla de mål i 
Högskolelagen som ses som relaterade till informationskompetens främst ligger hos 
högskolebiblioteken. (Hansson & Rimsten 2005) Ett närmare samarbete bibliotek och 
fakultet emellan och integrering av bibliotekets undervisning i ämnesundervisningen är 
därför något som betraktas som mycket angeläget av de som är verksamma i 
högskolebibliotekens undervisningsaktiviteter (se t ex Tovoté 2009). 
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4.2 Högre utbildning, Bolognaprocessen och new capitalism 
 
Högskolebibliotekens undervisningsverksamhet är, liksom den övriga verksamheten 
inom den högre utbildningen i Sverige idag, även präglad av den högskoleförordning 
som trädde i kraft år 2007. Den nya förordningen, som grundas i propositionen "Ny 
värld - ny högskola" (Prop. 2004/05:162), är ett led i anpassningen av det svenska 
utbildningssystemet till den högre utbildningen inom övriga Europa. Detta reformarbete 
är en central del i den så kallade Bolognaprocessen. 
 
Bolognaprocessen är ett europeiskt samarbetsprojekt som ägnas åt just den högre 
utbildningen. Samarbetet syftar till att ”främja medborgares rörlighet och 
anställningsbarhet” och att ”stärka det europeiska utbildningssystemets internationella 
konkurrenskraft” (Bolognadeklarationen 2003). Dessa mål ska uppnås genom 
inrättandet av ett gemensamt europeiskt område för högre utbildning, EHEA - European 
Higher Education Area, där akademiska examina och utbildningskvalitet i de olika 
ländernas utbildningssystem i högre grad än tidigare är jämförbart. Centralt i processen 
är därför fastställande av lärandemål för olika utbildningsnivåer. (Reinalda & Kulesza 
2006, s. 8f) 
 
En följd av Bolognaprocessen kan ses i att högre utbildning idag är mycket präglad av 
retorik kring den globala kunskapsekonomin och kunskapssamhället. Det talas om en 
global ”utbildningsmarknad” där ”internationell konkurrens” råder (ibid, s. 99) och där 
utbildning uppfattas ha en avgörande betydelse för ekonomisk tillväxt (ibid, s. 100).  
Detta sätt att tala om kunskap och lärande kan uppfattats som tecken på starka 
neoliberala tendenser inom dagens utbildningsverksamhet10. De som ställer sig kritiska 
till detta synsätt menar att det tyder på att utbildningsorganisationers huvudsakliga 
uppdrag idag uppfattas vara att möta behov hos den globala kapitalistiska ekonomin 
(Harris 2010, s. 444; Kapitzke 2003b, s. 62).  
 
Fairclough förknippar, som tidigare nämnts, dessa tendenser med de övergripande 
ekonomiska, sociala och politiska förändringar som präglar dagens samhälle, och som 
inom samtida samhällsforskning benämns som new capitalism (2003, s. 4). Colin 
Lankshear (1997), menar att tecken på dessa förändringar kan ses i att ett synsätt med 
influenser från affärsvärlden kommit att bli allt mer utbrett inom 
utbildningsorganisationer och andra institutioner tillhörande den offentliga sektorn. Det 
synsätt som förknippas med new capitalism vilar, menar Lankshear, på en instrumentell 
och rationalistisk logik, där individers egenskaper och kompetenser operationaliseras 
och systematiseras till uppgifter, steg, processer och kvantifierbara mål. Överförbarhet 
av kunskap, färdigheter och expertis är något som eftersträvas inom detta synsätt. 
Lankshear menar vidare att influenser från affärsvärlden också kan ses i att en 
vokabulär från denna miljö blivit alltmer utbredd inom offentlig verksamhet. Utryck 
som konkurrenskraft, kostnadseffektivitet, kvalitetssäkring och effektivitet ser han som 
nära förknippat med detta synsätt. (Lankshear 1997) 

                                                 
10 Fairclough talar, med hänvisning till Bourdieu (1998), om neoliberalism som ”a political project for 
facilitating the re-structuring and re-scaling of social relations in accordance with the demands of an 
unrestrained global capitalism” (Fairclough 2003, s. 4). 
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4.3 Projekt ”Lärandemål för informationskompetens” 
 
Bolognaprocessen har haft mycket stor inverkan på högskolebibliotekens 
undervisningsverksamhet. I samband med implementeringen av den nya 
utbildningsstrukturen involverades högskolebiblioteken på landets lärosäten i uppgiften 
att utarbeta lärandemål för informationskompetens som kunde integreras i kursplaner 
och examensbeskrivningar för olika ämnen och program.  
 
År 2006 genomfördes projektet ”Lärandemål för informationskompetens" i samarbete 
mellan Stockholms universitetsbibliotek och Lärarhögskolan. Projektet leddes av 
Christina Tovoté, dåvarande pedagogisk utvecklare på biblioteket. Det syftade till att 

 stödja högskolebibliotekens arbete med Bolognaprocessen, genom att sprida erfarenheter 
och goda, konkreta exempel på hur lärandemål för informationskompetens kan 
formuleras och integreras i kursplanerna inom den högre utbildningen, samt att sprida 
exempel/förslag på hur man kan mäta om dessa mål uppfylls. (Projektet lärandemål för 
informationskompetens, Slutrapport)  

 
En central aktivitet i projektet var att från olika svenska universitets- och 
högskolebibliotek samla in dokument som visade på hur arbetet med 
Bolognaanpassningen bedrevs på olika håll. Det skapades därför en webbplats vid 
Stockholms universitetsbibliotek (SUB 2006a; 2006b), där dokument från olika 
lärosäten kunde publiceras. Projektet, som pågick under tidsperioden 2006-2007, 
resulterade i att ett flertal dokument lades ut på webbplatsen. Det empiriska materialet 
för min studie består av just dessa dokument. 
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5 Analys på textuell nivå 
 
I detta kapitel presenteras den textuella analysen av det empiriska materialet. Jag 
undersöker utsagor i texter relaterade till projektet ”Lärandemål för 
informationskompetens” i syfte att identifiera uttryck som visar på förhållningssätt till 
informationskompetens och kritiskt tänkande. Jag riktar också uppmärksamhet mot 
intertextuella förhållanden, det vill säga anknytningar till texter och röster i dokument 
utanför det empiriska materialet. Kapitlet syftar till att svara på de två första av 
uppsatsens frågeställningar:  
 

Hur definieras och motiveras informationskompetens och kritiskt tänkande 
i utsagor om lärandemål för informationskompetens? 
 
Vilka ställningstaganden till kunskap och lärande kommer till uttryck i 
dessa utsagor? 

 
Kapitlet inleds med ett avsnitt där jag redogör för urvalsförfarandet och presenterar de 
två texter som analyseras. Därefter följer två huvudavsnitt där analys av de båda 
texterna presenteras. Presentationen av analysen av respektive text är, med 
utgångspunkt i den första frågeställningen, organiserad i tre underavsnitt med 
rubrikerna: Hur definieras informationskompetens?, Hur definieras kritiskt tänkande? 
och Hur motiveras informationskompetens?. Dessa underavsnitt är i sin tur organiserade 
utifrån ett antal teman som jag uppfattar som centrala i utsagorna. Kapitlet avslutas med 
att sammanfattande avsnitt, där jag även anknyter till den andra frågeställningen genom 
att summera de iakttagelser kring kunskapssyn och pedagogiska förhållningssätt som 
gjorts i den textuella analysen av utsagorna. 
 

5.1 Urval och presentation av material 
 
Det empiriska materialet i min studie utgörs av det som Winther Jørgensen och Phillips 
talar om som naturligt förekommande material (2000, s. 117). Undersökningsmaterialet 
består alltså av dokument som föreligger oberoende av min undersökning. Ett annat sätt 
att studera förhållningsätt till informationskompetens inom högskolebibliotekens 
undervisningsverksamhet, kunde varit att intervjua bibliotekarier och lärare eller att 
observera verksamheten genom att direkt delta. Vid diskursanalys av utsagor som 
inhämtas genom intervju eller observation måste emellertid det talade språket 
transkriberas, något som är en mycket tidskrävande process. Det skulle därför resulterat 
i allt för omfattande arbete för den tidsram och det omfång som är gällande för denna 
text. Winther Jørgensen och Phillips menar att det också finns metodologiska fördelar 
med naturligt förekommande material. Forskarens påverkan på tillkomsten av materialet 
i sig är obefintlig. Det är också möjligt att få större bredd och variation i analysen. (ibid) 
 
Redan tidigt i uppsatsarbetet beslutade jag att begränsa det empiriska materialet till de 
dokument som publicerades på Stockholms universitetsbiblioteks webbplats i 
anslutning till projektet ”Lärandemål för informationskompetens”. Anledningen till 
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detta var att det där fanns dokument av en för denna undersökning lämplig bredd och 
kvantitet och att projektet utgjorde en naturlig ram för att avgränsa den empiriska 
studiens undersökningsområde. Ett annat skäl var att jag vid en första genomläsning av 
dokumenten fick intrycket att förhållningssätt till informationskompetens mycket tydligt 
kommer till uttryck i detta material.     
 
De dokument som publicerades i anslutning till projektet ”Lärandemål för 
informationskompetens” är i sin helhet 21 stycken. De är författade under tidsperioden 
2005 till 2006 och består av både textdokument och powerpointpresentationer. 
Sidantalet varierar mellan 2-40 sidor. Eftersom liknande tongångar återkommer i hela 
materialet har jag valt att närstudera endast två dokument. Jag har valt dessa eftersom 
jag genom att analysera dem tycker mig kunna visa på tendenser och teman som är 
närvarande i hela materialet. Jag uppfattar det också som att de två dokumenten i viss 
mån representerar olika perspektiv på informationskompetens. Genom att fokusera på 
dessa två tycker jag mig alltså få en tillräckligt omfattande och fyllig bild av de 
fenomen jag studerar.  
 
Utsagorna i hela det övriga materialet utgör emellertid en fond för min analys av de två 
utvalda dokumenten. Redan i samband med att jag först läste igenom hela materialet 
bildade jag mig en uppfattning om centrala teman i sätten det talas om 
informationskompetens och kritiskt tänkande. Denna läsning bildar därför till viss del 
grund för min uppfattning om dominerande förhållningssätt i materialet.  
 
Text 1, Informationskompetensen och Bolognareformen, förslag till institutionerna vid 
Stockholms universitet inför arbetet med studenternas generiska/överförbara  
kunskaper, är författad av Christina Tovoté. Dokumentet skrevs år 2005 och omfattar 11 
A4-sidor. Jag finner detta dokument speciellt intressant eftersom författaren innehade 
rollen som ledare för projektet ”Lärandemål för informationskompetens”. Författaren är 
också mycket aktiv i den nordiska diskussionen kring informationskompetens (se t ex 
Tovoté 2009). Det ligger därför nära till hands att anta att författaren har inflytande på 
resonemanget inom högskolebiblioteksverksamhet vad gäller informationskompetens. 
Anledningen till att jag valt detta dokument är också att jag uppfattar det som att det här 
ges uttryck för tongångar som är närvarande i materialet i sin helhet. Jag anser dessutom 
att dessa tongångar framträder mycket tydligt i denna text. 
 
Text 2, Idépapper om informationskompetens och den nya strukturen för utbildning och 
examina, är författat av Jette Guldborg Petersen, Linda Karlsson och Hanna 
Wilhelmsson, verksamma vid Malmö högskolas bibliotek. Dokumentet skrevs år 2006 
och omfattar 2 A4-sidor. Anledningen till att jag finner detta dokument intressant är att 
det vid sidan av teman och förhållningssätt som återfinns i det övriga materialet, här 
även framträder ett synsätt som skiljer sig från de dominerande tongångarna, framförallt 
vad gäller kritiskt tänkande.  
 
Jag har valt att varken i analys eller diskussion referera till dokumenten med författarnas 
namn eller med hänvisning till aktuellt lärosäte. Jag kommer istället att referera till 
dokumenten som Text 1 (T1) och Text 2 (T2). Anledningen till detta är att syftet med 
analysen inte är att peka på kopplingar mellan olika tendenser och vissa personer eller 
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lärosäten. De utsagor jag analyserar är endast intressanta på så sätt att de fungerar som 
ett medium där förhållningssätt till informationskompetens inom 
högskolebiblioteksverksamhet kommer till uttryck.  
 

5.2 Text 1 
 
5.2.1 Hur definieras informationskompetens? 

5.2.1.1 Informationskompetens är generisk 

Redan i dokumentets titel - ”Informationskompetensen och Bolognareformen”-
introduceras det sätt att tala om informationskompetens som präglar hela texten. Genom 
den bestämda formen, ”informationskompetensen”, ges intryck av att fenomenet är 
något vedertaget och oomtvistat, som läsaren förväntas vara införstådd med. I den 
inledande delen av texten fastslås även att informationskompetens är 

ett exempel på Bologna-dokumentens generiska/överförbara kunskaper. (T1, s. 2)  

Att informationskompetens är en generisk färdighet och som sådan är av central 
betydelse i Bolognaprocessen kan sägas vara det antagande som hela texten bygger på. 
 
Även om grundpremissen i texten alltså är att informationskompetens är allmängiltig 
och överförbar mellan olika kontexter, råder det stundtals viss ambivalens kring 
huruvida informationskompetens bör uppfattas som 

 en delvis ämnesspecifik eller en helt och hållet övergripande generell kompetens. (T1,  s. 
3) 

Å ena sidan beskrivs informationskompetens som en ”baskompetens” (T1, s. 5) som 
kan delges studenter genom fristående och ämnesövergripande undervisning. Å andra 
sidan, menar författaren,  

har informationskompetensen en ämnes- och kontextbunden aspekt som gör integration 
med ämnet nödvändig. (ibid) 

Vid sidan av ett mycket kategoriskt och definitivt sätt att tala om 
informationskompetens, där allmängiltiga och överförbara aspekter lyfts fram, finns 
således på samma gång ett kontrasterande perspektiv närvarande i texten.  
 

5.2.1.2 Informationskompetens kan standardiseras 

En informationskompetent student beskrivs som någon som kan 
identifiera sina behov av information och hitta, sammanfatta, värdera, organisera och 
effektivt använda denna till att behandla ämnen, fatta beslut och lösa problem i samband 
med olika arbetsuppgifter och projekt. (T1, s. 6) 

Detta sätt att definiera informationskompetens är tydligt influerat av hur fenomenet 
framställs i standarder, där olika förmågor och färdigheter radas upp som beståndsdelar 
i informationskompetens (se t ex ACRL, s. 6 ovan). Den intertextuella anknytningen till 
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internationella standarder framgår också tydligt av dokumentets titelsida, där en 
illustration av SCONUL-modellen presenteras. Det synsätt på informationskompetens 
som ligger till grund för standarder framställs som något obestridligt, som bör ligga till 
grund för kursplaner inom högre utbildning.  

Kompetensprofiler och lärandemål finns redan i internationella standards för information 
literacy och kan anpassas till och skrivas in i institutionernas egna kursbeskrivningar. (T1, 
s. 4) 

Detta sätt att tala om informationskompetens, som något som kan standardiseras och 
generellt beskrivas i kompetensprofiler, antyder ett rationalistiskt tankesätt. Det visar på 
en uppfattning om informationskompetens som något enkelt definierbart och 
överblickbart. Det är även nära förbundet med uppfattningen om 
informationskompetens som allmängiltig och överförbar. 
 

5.2.1.3 Informationskompetens är mätbar 

Informationskompetens framställs i texten som något man kan tillägna sig i mer eller 
mindre grad. Genom uttryckssättet ”informationskompetenta individer” (se t ex T1, s. 4) 
antyds att det även finns individer som är informationsinkompetenta; 
informationskompetent är något man antingen är eller inte är. 
 
Tanken att informationskompetens är något man tillägnar sig genom en progressiv 
utvecklingsprocess är också ett centralt antagande i texten.  Undervisning i 
informationssökning bör, menar författaren, ”återkomma i en progression under hela 
utbildningstiden” (T1, s. 4) Tanken om progression är även en grundsten i både 
Högskolelagen och i standarder för informationskompetens.  Se t ex SCONUL-
modellen där informationsanvändaren utvecklas från novis till expert (s. 6 ovan).   
 
Informationskompetens framställs alltså som något som kan var olika mycket utvecklat 
hos olika individer. Det uppfattas som problematiskt att det på gymnasienivå ”inte finns 
någon standard eller några gemensamma krav på undervisningen i 
informationshantering” (T1, s. 5). Man kan därför inte 

förutsätta en gemensam ingångskompetens hos alla som börjar studera på universitet och 
högskolor. Detta betyder att de nya studenterna kommer hit med mycket olika 
färdigheter. /---/ En möjlighet att komma till rätta med denna nivåskillnad i 
ingångskompetens skulle kunna vara ett självtest i informationskompetens. /---/ På så vis 
skulle alla starta med samma miniminivå. (ibid) 

Undervisning i informationshantering bör även systematiseras och ges i obligatoriska 
betygsgivande kurser för att kunna ”säkra och uppgradera” informationskompetensen 
(T1, s. 8). ”Mätning”, ”värdering” och ”examinering” av informationskompetens 
framställs också som något av vikt (ibid).  Själva syftet med formulerandet av 
lärandemål är just att studenter ska examineras i förhållande till dessa. Även här är ett 
rationalistiskt tankesätt tydligt. Det visar också på ett synsätt på lärande där värdering 
och bedömning av studieresultat ligger i fokus.   
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5.2.1.4 Akademisk informationskompetens 

Även om det stundtals talas om informationskompetens i relation till arbetsplatsmiljöer 
(se t ex T1, s. 6), framställs fenomenet till övervägande del som förknippat med 
studiemiljöer inom högskolan. Informationskompetens beskrivs som bestående av 
”förmåga att söka, välja och hantera information på vetenskaplig nivå” (T1, s. 2). Det 
talas även om att informationskompetens ”ligger nära själva forskningsprocessen” (T1, 
s. 3).  
 
Informationskompetens beskrivs också som något som studenter har nytta av främst i 
samband med uppsatsarbete. Förutom en ”introduktionskurs” för nya studenter (T1, s. 
5), framställs undervisning i informationshantering som aktuell i första hand i 
anslutning till ”den första större uppgiften, som kräver självständig informations- och 
litteratursökning” (ibid). Det visar på att informationskompetens företrädesvis uppfattas 
bestå i färdigheter som är förknippade med det akademiska forskningssättet. 
 

5.2.1.5  Bibliotekscentrerad informationskompetens 

De huvudsakliga beståndsdelarna i informationskompetens framställs som 
informationssökning och informationshantering. Informationskompetens beskrivs som 
bestående i kunskap om ”källor, medietyper, databaser” och ”söktekniska färdigheter” 
(T1, s. 7). En informationskompetent student 

känner de olika ingångarna och medietyperna och kan hantera och designa målinriktade 
strategier, välja metoder och effektiva tekniker att hitta [information]. (T1, s. 6) 

En informationskompetent student kännetecknas vidare av att han/hon 
organiserar (ordnar/klassificerar/sparar) informationen; förstår principerna för 
kunskapsorganisation. (T1, s. 8) 

Det är således ett i hög grad bibliotekscentrerat perspektiv som kommer till uttryck. 
Informationskompetens framställs som huvudsakligen bestående i library skills, det vill 
säga kunskaper och färdigheter med nära anknytning till bibliotekets resurser och till 
arbetssätt inom biblioteksprofessionen. Fokus på bibliotekscentrerade 
informationsfärdigheter pekar också på en undervisningsmodell som främst består i 
traditionell bibliografiskt inriktad informationssökningsundervisning. 
 

5.2.1.6 Informationskompetens = informationssökningsprocessen 

Det bibliotekscentrerade perspektivet visar sig även i intertextuella kopplingar till B&I-
forskning som fått stort genomslag inom biblioteksprofessionen. Förutom direkta 
hänvisningar till Kulthau och Bruce, som ”framstående forskare” i sammanhanget, 
beskrivs informationskompetens som nära förknippat med 
”informationssökningsprocessen” (T1, s. 3). I linje med Kulthaus modell uppfattas 
informationssökning inte som bestående i ”statiskt sökande och finnande”, utan som ”en 
process” (ibid).   
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Informationskompetens framställs alltså som bestående i färdigheter som är förknippade 
med olika moment i informationssökningsprocessen. En informationskompetent student 
är någon som kan ”definiera och artikulera sitt informationsbehov” och som ”reflekterar 
över sökprocessen och reviderar sökstrategi” (T1, s. 7). Det finns här tydliga paralleller 
med de faser i Kulthaus modell där formulerande av informationsbehov och reflexivitet 
och metakognition är centrala inslag (Kulthau 2004).  
 

5.2.1.7 Informationskompetens är ett förhållningssätt 

Att vara informationskompetent innebär inte enbart att ha vissa kunskaper och 
förmågor. En informationskompetent person framställs även som någon som förhåller 
sig eller agerar på ett visst sätt. Han/hon 

rättar sig efter konventioner och etikett relaterade till tillgång på och användning av 
information; skaffar sig tillgång till, sparar och sprider texter, data, bilder eller ljud 
lagligt. (T1, s. 8) 

Informationskompetens förknippas följaktligen med ett ”etiskt och lagligt” 
förhållningssätt till informationsanvändning.  Författaren hänvisar även till 
”plagiatdebatten” (T1, s. 6) - en informationskompetens person är någon som 
respekterar upphovsrätt. 
 
Kännetecknande för en informationskompetent student är även att den  

upplever navigation och informationshantering som en förutsättning för självständigt och 
livslångt lärande. (T1, s. 6)  

En informationskompetent person framställs som någon som nått insikt om betydelsen 
av fenomenet.  Att vara informationskompetent är därför inte enbart förknippat med att 
besitta vissa färdigheter, utan även att ha ett visst synsätt på informationskompetens. 
 
 
5.2.2 Hur definieras kritiskt tänkande? 

5.2.2.1 Bedömning av relevans, tillförlitlighet och subjektivitet 

Kritisk granskning och värdering av information framställs som viktiga beståndsdelar i 
informationskompetens. En informationskompetent person beskrivs som någon som har  

förmågan att söka, kritiskt granska och kreativt utnyttja informationen. (T1, s. 3) 

Att kritiskt värdera information uppges bestå i att ”användbarheten och relevansen hos 
den funna informationen värderas” (T1, s. 7). Att värdera information innefattar även att 
bedöma huruvida källor är ”tillförlitliga” (T1, s. 10). En informationskompetent student 
ska kunna 

förhålla sig till relevans, giltighet, pålitlighet, sannolikhet, ensidighet och partiskhet.  
(T1, s. 6) 

Det kritiska elementet i informationskompetens framställs således i första hand som 
förmåga att värdera information utifrån dess relevans och användbarhet. Den kritiska 
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granskningen uppges även bestå i att bedöma huruvida information är giltig, pålitlig, 
sannolik, ensidig och partisk, det vill säga att falska sanningsanspråk och subjektivitet 
genomskådas. Detta antyder ett positivistiskt tankesätt där värderingsfri information och 
objektiva fakta ses som eftersträvansvärt. Förmåga att urskilja neutral och ”sann” 
information framställs alltså, jämte relevansbedömning, som själva kärnan i kritisk 
granskning av information. 
 

5.2.2.2 Medvetenhet om socio-kulturella aspekter för kunskapsbildning 

Det framskymtar i texten även att ett sociokulturellt förhållningssätt till kunskap ses 
som förknippat med informationskompetens. En informationskompetent student 
beskrivs som någon som 

förhåller sig till information och kunskapsorganisering som kulturella och historiska 
produkter; inser att information delvis är präglad av värderingar och uppfattningar. (T1, 
s.8) 

Detta är emellertid inte något som återges i samband med definitionen av vad kritisk 
värdering av information består i. Istället sammanförs det med yttranden som rör 
informationsjuridiska aspekter på informationsanvändande: den 
informationskompetente studenten uppges kunna  

använda information med förförståelse för och erkännande av kulturella, etiska, 
ekonomiska, rättsliga och samhällsmässiga aspekter på användningen av information. 
(ibid) 

Detta antyder att förståelse för sociokulturell relativitet och kritisk medvetenhet vad 
gäller kunskapsbildning inte ses som relaterat till kritiskt värdering av information. 
Detta sätt att sammankoppla upphovsrättsliga och sociokulturella aspekter på 
informationsanvändning har en direkt parallell i formuleringar i ACRL (se ovan s. 6). 
 

5.2.2.3 Metakognition 

Förutom granskning av den funna informationen ska en informationskompetent student 
även behärska att ”kritiskt värdera /---/ själva sökprocessen” (T1, s. 7). Det kritiska 
elementet i informationskompetens uppfattas alltså även bestå i metakognition, att den 
som söker information också granskar sitt eget tillvägagångssätt och ”reflekterar över 
sökprocessen” (ibid). Detta visar, som tidigare konstaterats (se avsnitt 5.2.1.6), på 
intertextuella kopplingar till Kulthau och konstruktivistiska lärandeteorier. 
 

5.2.2.4 Problemlösning 

En informationskompetent student uppges även kunna ”använda /---/ information till att 
lösa problem” (T1, s. 8). Informationskompetens framställs alltså som förknippat med 
förmåga till problemlösning. Problemlösning sammanförs inte i texten med andra 
element som beskrivs som ingående i den kritiska dimensionen av 
informationskompetens. I den traditionella bilden av kritiskt tänkande uppfattas 
emellertid problemlösning som en central beståndsdel (Kincheloe 2004, s. 9f).  



33 

 

5.2.3 Hur motiveras informationskompetens? 

5.2.3.1 Informationskompetens är en förutsättning för framgångsrika studier 

Eftersom informationskompetens framställs som i första hand förknippad med den 
akademiska miljön, följer att fenomenet också motiveras genom att dess betydelse i 
dessa sammanhang framhålls. Informationskompetens beskrivs som en förmåga 
studenter ”behöver” under studietiden (T1, s. 4).   

Informationskompetensen är i sig en förutsättning för att kunna tillägna sig ett 
ämnesområde och är därmed en baskompetens, som måste introduceras redan från 
studiernas början. (T1, s. 5) 

Informationskompetens ses alltså som en nödvändighet för att tillgodogöra sig studier, 
som något studenter måste ha med sig från start. Informationskompetens framställs även 
som en metakompetens.  

Den understödjer den mer avancerade genereringen av vetande och överföring av 
information och kunskap från ett vetenskapsområde eller disciplin till en annan. (ibid) 

Informationskompetens beskrivs således även som ett slags tvärvetenskapligt verktyg 
för studenters kunskapsproduktion inom akademin. Informationskompetens motiveras 
också med att den effektiviserar inlärning och undervisning. En ämneslärare, vars röst 
lånas in av författaren för att visa på betydelsen av informationskompetens, menar att 
den ”gör att både studentens och mitt arbete blir effektivare” (T1, s. 10) 
  

5.2.3.2 Informationskompetens är en förutsättning för anställningsbarhet 

Antagandet om att informationskompetens är ett allmängiltigt verktyg för generering av 
kunskap i olika kontexter, är också en grundläggande premiss i det sätt som 
informationskompetens motiveras utanför den akademiska miljön. Det som framställs 
som det tyngst vägande skälet för informationskompetens utanför studiemiljön är dess 
”betydelse för anställningsbarhet” (T1, s. 3): 

Studenten behöver denna förmåga både under studietiden och för att bli anställningsbar 
efteråt. (T1, s. 4) 

Informationskompetens framställs som en förutsättning för ”jobbmöjligheter” (T1, s. 5). 
Genom undervisning för informationskompetens förbereds studenter för krav på ”en 
hårt konkurrensutsatt arbetsmarknad” (ibid).  
  
Den bärande tanken i detta resonemang är att studenten under sin utbildning tillägnar 
sig vissa generiska färdigheter och förmågor som hon/han kan ta med sig från 
studiemiljön till arbetsplatskontexten, och att informationskompetens är speciellt 
betydelsefull i detta sammanhang.  Detta sätt att tala om generiska kompetenser visar på 
intertextuell koppling till dokument som spelat en central roll i Bolognaprocessen. Som 
ett exempel kan nämnas dokument relaterade till the Tuning project11, där olika typer av 

                                                 
11 Tuning project är ett delprojekt i Bolognaprocessen, som bland annat ägnats åt att formulera de 
referenspunkter för generiska och ämnesspecifika kompetenser som ligger till grund för 
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förmågor som ses som oumbärliga i arbetslivet beskrivs, bland dem ”information 
management skills”. (Tuning educational structures in Europe 2011a; 2011b) 
 

5.2.3.3 Informationskompetens möjliggör livslångt lärande och aktivt 
medborgarskap 

Informationskompetens framställs också som ett verktyg för lärande efter studietiden. 
Det beskrivs som en  

förutsättning för självständigt och livslångt lärande. (T1, s. 6) 

Det sätt att lära som studenten tillägnat sig under utbildningstiden uppfattas alltså som 
något som kan tillämpas utanför den akademiska miljön, i ett lärande som fortgår livet 
igenom. Att informationskompetens utgör grunden för livslångt lärande är en mycket 
utbredd föreställning inom biblioteksverksamhet, där en informationskompetent individ 
ofta framställs som någon som har ”lärt sig att lära” (se t ex Kulthau 2004, s. 15; ACRL 
1989).  
 
Förmåga till självständigt lärande framställs även som betydelsefull i ett vidare 
samhälleligt perspektiv. Det talas om  

det livslånga lärandets medborgerliga och demokratiska aspekter.  (T1, s. 7)  

Informationskompetens framställs som en förutsättning för deltagande i den 
demokratiska processen, för ”aktivt medborgarskap” (T1, s. 3). I den bild av 
informationskompetens som målas upp i texten spelar därför vid sidan av ”den 
informationskompetente studenten” även ”den informationskompetente medborgaren” 
(T1, s. 6) en viktig roll.  
 

5.2.3.4 Informationskompetens är ett verktyg för att hantera informationsöverflöd 

Informationskompetens motiveras även genom hänvisningar till ” den oändliga mängd 
av information” som vi ”dagligen” möts av i det moderna informationsrika samhället 
(T1, s. 10). Informationskompetens beskrivs som ett hjälpmedel för att kunna  

navigera i informationssamhällets komplexitet med sitt överflöd av intensiv och 
framförallt ofiltrerad information. (T1, s. 6) 

Bilden av ett samhälle där information och kunskap finns i en sådan obegränsad 
kvantitet, att den istället för att understödja lärande och kunskapsproduktion snarare 
förvirrar och vilseleder, är således en bärande premiss för det sätt som 
informationskompetens framställs i texten. I denna bild målas informationskompetens 
upp som ett verktyg med vilket individer kan ”filtrera och sortera” information och 
urskilja det som är relevant (T1, s.10). Detta sätt att sammankoppla 
informationshantering med informationssamhället och informationsöverflöd är mycket 
vanligt i framställningar både inom B&I och inom utbildningssektorn (se t ex ACRL 
2000, s. 2; Bruce 1997, s. 3; Kulthau 2004, s. 15; Prop. 2001/2002:15, s. 88f).  
                                                                                                                                               
Bolognaprocessens ramverk för jämförbara lärandemål och examensbeskrivningar.  
http://www.unideusto.org/tuningeu/what-is-tuning/background.htm l 
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5.2.4 Avslutande kommentarer för text 1 

Eftersom jag intresserar mig för textens ideologiarbete, det vill säga hur förhållningsätt 
reproduceras och förstärks genom olika uttryckssätt, vill jag avslutningsvis säga något 
om modalitet och premisser i text 1. Uttryckssättet är överlag omodaliserat. Antaganden 
relaterade till informationskompetens presenteras som oomtvistade självklarheter utan 
hänvisning till alternativa röster. Det ger sken av att den bild som ges av 
informationskompetens i texten är absolut och definitiv, vilket understödjer och 
förstärker dominansen hos de förhållningsätt som kommer till uttryck i texten. 
 
Giltigheten i premisserna understödjs också av intertextuella kopplingar till externa 
källor med hög legitimitet. Vikten av informationskompetens framhålls exempelvis 
genom att visa på att ”framstående forskare” (T1, s. 3) ägnar sig åt fenomenet, att det 
företagits nationella och internationella initiativ runt om i världen för att formulera 
standarder för informationskompetens, att informationskompetens är av central 
betydelse i Bolognaprocessen och att informationskompetens varit ämne för 
regeringspropositioner och numera är ”inskriven” (T1, s. 4) i Högskolelagen12. Allt 
detta sammantaget bidrar till att förstärka relevans och gångbarhet i de yttranden som 
görs om informationskompetens i texten.  
 

5.3 Text 2 
 
5.3.1 Hur definieras informationskompetens? 

5.3.1.1 Informationskompetens är ett komplext fenomen 

I text 2 beskrivs informationskompetens som något ”komplext” och som ett ”brett 
begrepp”. Författarna distanserar sig från det färdighetscentrerade perspektivet; 
informationskompetens är ”mer än att söka information” och ”att ha vissa färdigheter” 
(T2, s. 1). Informationskompetens beskrivs emellertid precis som i färdighetscentrerade 
definitioner som bestående i en rad aktiviteter: 

att inhämta, bearbeta, tillägna sig, skapa och förhålla sig kritisk till information och 
kunskap.  (ibid) 

Det färdighetscentrerade synsättet är dock nedtonat. Unikt för text 2 är också att det inte 
talas om generiska färdigheter och att det inte heller finns direkta hänvisningar till 
ACRLs Information Literacy Competency Standards. 
 

5.3.1.2 Informationskompetens innefattar ett metaperspektiv 

I likhet med text 1 definieras informationskompetens genom hänvisning till 
informationssökningsprocessen. 

                                                 
12 I själva verket nämns inte begreppet informationskompetens uttryckligen i Högskolelagen. Vad som 
däremot omnämns är förmågor som vanligen förknippas med fenomenet, som t ex att ”söka och värdera 
kunskap”. (Högskolelag SFS 1992:1434, 1 kap, 8 §) 
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Informationssökningsprocessen är en meningsskapande process som är en del av den 
kunskapande processen, och i den processen handlar det om att kunna förstå och 
analysera sitt informationsbehov; att se på sin informationshantering från ett 
metaperspektiv. /---/ att förstå vad man gör och varför man får visst resultat. (T2, s. 1) 

Informationskompetens framställs alltså även i text 2 på traditionellt sätt som bestående 
i aktiviteter förknippade med informationssökning och informationshantering. Här läggs 
dock tonvikt på reflexivitet och metakognition. 
 

5.3.1.3 Bibliotekscentrerad och akademisk informationskompetens 

I linje med text 1 och det övriga materialet är den bild av informationskompetens som 
ges i text 2 nära förknippad med sådan användarundervisning som vanligen ges vid 
högskolebibliotek. Informationskompetens beskrivs bland annat som förmåga att  

formulera sökfrågor och söka information ur för ämnet relevanta källor; motivera och 
analysera sin sökstrategi, t ex sökord, resultat av sökningar och val av källor; hantera 
grunderna i hur man citerar och refererar till andras texter och annat material. (T2, s. 2) 

Trots ambitionen att föra fram ett bredare informationskompetensbegrepp, är det således 
i huvudsak en relativt konventionell definition av informationskompetens som uttalas.  
 

 
5.3.2 Hur definieras kritiskt tänkande? 

Det är främst i fråga om den kritiska dimensionen som text 2 skiljer sig från övriga 
utsagor i materialet. Utöver att ”granska, analysera och värdera information” (T2, s. 2), 
uppges informationskompetens bestå i att ”förhålla sig kritisk till information och 
kunskap” (T2, s. 1). Detta kritiska förhållningssätt består i reflektion över sambanden 
mellan olika informationskällor, över komplexiteten i ”informations- och 
kunskapsstrukturer” (T2, s. 2). En informationskompetent student beskrivs även som 
någon som kan 

reflektera kring informationsresurser ur ett rättvise-, tillgänglighets- och genusperspektiv. 
(s. 2) 

Detta sätt att tala om informationskompetens är unikt för text 2. Det visar på 
intertextuella kopplingar till den alternativa och kritiska diskussionen inom B&I, där 
den sociala, kulturella och ideologiska dimensionen i kunskapsproduktion och  
-användning lyfts fram (se avsnitt 2.2, s. 9 ovan). 
 
 
5.3.3 Hur motiveras informationskompetens? 

När det gäller motiveringen av informationskompetens riktas även i text 2 blicken mot 
framtiden och livet efter studierna. 

Våra studenter lär för framtiden. Därför är det viktigt att studenterna som examineras vid 
Malmö högskola står väl rustade och kan hantera de krav som ställs på dem i en värld 
med allt mer komplexa informationsstrukturer. (T2, s. 1) 
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Utbildningens syfte framställs alltså vara att förbereda för deltagande i 
informationssamhället. Däremot nämns inget om informationskompetensens betydelse 
för studenters konkurrenskraft och anställningsbarhet efter studierna. 
 
 
5.3.4 Avslutande kommentarer för text 2 

Som tidigare nämnts uppfattar jag det som att en något annan ton framträder i utsagor 
om informationskompetens i text 2. Begrepp som är mycket frekventa i det övriga 
materialet, som exempelvis ”generiska kompetenser”, ”anställningsbarhet” och 
”effektivitet” är helt frånvarande. I stället får sociala dimensioner i 
informationskompetens mera utrymme. I likhet med det övriga materialet finns 
intertextuell anknytning till konstruktivistiska lärandeteorier och Carol Kulthau, och till 
nationell lagstiftning inom utbildningsområdet. Däremot saknas referenser till 
standarder och dokument som är centrala i Bolognaprocessen. Om vi ser till modalitet, 
är rösten i text 2 mycket mera öppen för att det finns olika sätt att se på 
informationskompetens och andra företeelser i den sociala världen. Exempelvis klargörs 
redan inledningsvis att det är författarnas ”syn på” och ”tolkning av” 
informationskompetens som kommer till uttryck i texten. 
 

5.4 Slutsatser av textuell analys 
 
Jag kommer i detta avsnitt att återknyta till uppsatsens två första frågeställningar. Om vi 
ser till den första, hur definieras och motiveras informationskompetens och kritiskt 
tänkande i utsagor om lärandemål för informationskompetens?, kan vi nu efter den 
textuella analysen konstatera att fenomenet definieras som främst bestående av 
generiska färdigheter som kan standardiseras och mätas och som ses som förknippade 
med olika moment i ett processuellt förlopp. Dessa färdigheter framställs som i 
huvudsak inriktade på bibliotekets resurser och den akademiska miljön. 
Informationskompetens uppfattas även omfatta ett etiskt och lagligt förhållningssätt till 
informationsanvändning och en insikt om betydelsen av informationskompetens. Vid 
sidan av den färdighetscentrerade definitionen av informationskompetens framträder 
även ett förhållningssätt där större komplexitet i synen på fenomenet eftersträvas och 
där det läggs särskild vikt vid reflexivitet och metakognition.  
 
Den kritiska dimensionen i informationskompetens framställs som huvudsakligen 
bestående i bedömning av relevans, tillförlitlighet och subjektivitet. Förmåga till 
metakognition och problemlösning ses också som centrala inslag. Det framskymtar även 
i materialet ett förhållningssätt där medvetenhet om sociala, kulturella, politiska och 
ideologiska aspekter på informationsanvändning ses som en viktig beståndsdel i kritiskt 
värdering. 
 
Betydelsen av informationskompetens motiveras genom att fenomenet framställs som 
en metakompetens som kan appliceras i olika miljöer. Informationskompetens beskrivs 
som ett allmängiltigt verktyg för generering och överföring av kunskap mellan olika 
sammanhang. Det framställs också som ett oumbärligt verktyg för att hantera 
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informationsöverflöd i informationssamhället. Informationskompetens ses därför som 
en grundläggande förutsättning för både framgångsrika studier och för 
anställningsbarhet efter avslutade studier. Informationskompetens beskrivs också som 
något som möjliggör livslångt lärande och som ett betydelsefullt element i aktivt 
medborgarskap.  
 
Om vi går vidare till den andra frågeställningen, vilka ställningstaganden till kunskap 
och lärande kommer till uttryck i dessa utsagor?, uppfattar jag det som att de 
förhållningssätt till informationskompetens och kritiskt tänkande som framträder i 
texterna till viss del är grundade i en objektivistisk kunskapsuppfattning. Tanken om 
generalitet och allmängiltighet pekar på en uppfattning där kunskap ses existera 
objektivt och fristående, oberoende av kontext. Kunskap framställs som något som finns 
därute och som kan ”hittas” och ”insamlas” av användaren. I utsagorna framträder även 
ett positivistiskt synsätt vad gäller värdering av information. Förmåga att urskilja 
neutrala och objektiva fakta genom att falska sanningsanspråk och subjektivitet 
blottläggs ses som grundläggande i kritisk värdering. 
 
Med tanken om generalitet följer också ett synsätt där standardisering av kunskap och 
undervisning ses som möjligt och eftersträvansvärt. Kunskap framställs som något som 
utvecklas i ett sammanhang och som sedan kan överföras till och appliceras i andra 
miljöer. Av utsagorna framgår också att kunskap uppfattas som något som kan mätas. 
Detta är synligt i att examinering av läranderesultat gentemot på förhand uppställda mål 
framställs som ett väsentligt inslag i lärandeprocessen.  
 
Lärande framställs även som en individuell aktivitet i utsagorna, något som avspeglas i 
det frekvent återkommande uttrycket ”den informationskompetente studenten”. Detta 
fokus på individen kan kopplas till det konstruktivistiska synsätt på kunskap och lärande 
som också har en framträdande roll i utsagorna. Detta är bland annat synligt i att lärande 
beskrivs som en meningsskapande process, där individer genom sin interaktion med 
omvärlden tar del av information som ”integreras med bakgrund och erfarenheter” (T1, 
s. 3) så att ny kunskap skapas.  
 
Vid sidan av en objektivistisk och konstruktivistisk kunskapsuppfattning, kan influenser 
från ett sociokulturellt förhållningssätt till kunskap och lärande även urskiljas i 
utsagorna. Det kommer till uttryck i yttranden om att information och kunskap är 
”kulturella och historiska produkter” (T1, s.8). Förekomsten av detta synsätt i materialet 
är dock marginell.  
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6 Analys på diskursiv nivå 
 
I detta kapitel presenteras den del delen av studien som inriktar sig mot analys på 
diskursiv nivå. Den syftar till att svara på den tredje av uppsatsens frågeställningar:  
 

Vilka diskurser kring informationskompetens kan identifieras i det 
empiriska materialet? 

 
De iakttagelser som gjorts kring förhållningssätt till informationskompetens och kritiskt 
tänkande i den textuella analysen, betraktas här ur ett diskursivt perspektiv, på så sätt att 
de sammanförs med de tendenser och tongångar som jag observerat i det empiriska 
materialets sociala kontext. De diskurser jag identifierar betraktas även ur ett 
interdiskursivt perspektiv, genom att jag undersöker hur olika diskurser hybridiseras och 
står i konkurrensposition till varandra. Identifiering av diskurser grundas huvudsakligen 
i analys av text 1 och text 2. De iakttagelser som gjorts i samband med läsning av övriga 
dokument i det empiriska materialet ligger emellertid även till grund för hur jag 
identifierar de olika diskurserna. 
 
När jag sammanför analysen av utsagor om informationskompetens, med de tendenser 
och tongångar som jag iakttagit inom högskolebibliotekens undervisningsverksamhet 
och den samtida högre utbildningen, tycker jag mig kunna identifiera tre olika diskurser. 
Dessa är en standardiseringsdiskurs, en diskurs om studenters framtida 
anställningsbarhet, och en demokratidiskurs. Jag kommer i det följande att behandla 
dessa var för sig, varefter jag i ett avslutande avsnitt resonerar kring deras inbördes 
relationer. Jag kommer i det avslutande avsnittet även att resonera kring vad jag 
uppfattar som två överordnade diskurser vilka, som jag uppfattar det, figurerar som en 
fond i det empiriska materialet. Jag benämner dessa som en marknadsdiskurs och en 
diskurs om informationssamhällets informationsöverflöd.  
 
Jag vill här passa på att poängtera att det sätt jag talar om olika diskurser i det empiriska 
materialet är en analytisk konstruktion. Diskurser är inte något som finns avgränsat i 
verkligheten. Avgränsningen är i själva verket något som konstrueras av en forskare 
med utgångspunkt i de frågor som ställs i en specifik studie (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000, s. 140). Jag anser dock att kategoriseringen av de förhållningssätt som 
kommer till uttryck i materialet som olika diskurser, är ett värdefullt verktyg för att visa 
på och diskutera konsekvenser av tankegångar inom högskolebiblioteksverksamhet. 
 

6.1 Standardiseringsdiskursen 
 
Den diskurs som jag benämner som en standardiseringsdiskurs intar en dominerande 
position i det empiriska materialet. Informationskompetens omtalas inom denna diskurs 
på ett sätt som är tydligt influerat av hur fenomenet definieras i de standarder och 
modeller som utarbetats för biblioteks- och undervisningsarbete. Den mest inflytelserika 
standarden är ACRL s Information Literacy Competency Standards (2000). Den 
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figurerar i majoriteten av utsagorna, antingen genom manifesta intertextuella 
hänvisningar, eller genom ett visst sätt att tala om informationssökning och  
-användning.  
 
Jag ser standardiseringsdiskursen som nära förbunden med ett färdighetscentrerat 
synsätt, vilket är synligt i att informationskompetens definieras som bestående av en rad 
färdigheter och förmågor (se t ex T1, s. 6). Jag ser även standardiseringsdiskursen som 
förknippad med ett rationalistiskt tankesätt, där målsättningen är att hantera individers 
informationskompetens på ett systematiskt sätt. Detta tar sig uttryck i yttranden om att 
informationskompetens bör ”säkras och uppgraderas” (T1, s. 8). Detta tankesätt är även 
synligt i strävan att avgränsa och definiera vad som kännetecknar en 
”informationskompetent individ”. På så sätt kan informationskompetens beskrivas i 
standardiserade kompetensprofiler och lärandemål gentemot vilka individers färdigheter 
mäts, värderas och examineras. Detta fokus på värdering och mätning av 
informationskompetens antyder, enligt min mening, ett positivistiskt och objektivistiskt 
förhållningssätt till kunskap. En sådan kunskapssyn är också synlig i att kritiskt 
tänkande konceptualiseras som förmåga att urskilja objektiv information och att lösa 
problem (se t ex T1, s. 6, 8).  
 
Det rationalistiska tankesätt som jag ser som förknippat med standardiseringsdiskursen 
kan också iakttas i den effektivitetssträvan som framträder i utsagorna (se t ex, T1, s. 6, 
där det talas om ”effektiva tekniker ” för att hitta och ”effektivt använda” information).  
Informationskompetens associeras således i utsagorna med förmåga att söka och 
använda information på ett effektivt och rationellt sätt. Effektiv informationsanvändning 
framställs också som en förutsättning för att hantera det informationsöverflöd som ses 
som kännetecknande för informationssamhället (se t ex T1, s. 4, 6). 
 
Tanken om att informationskompetens utvecklas i ett progressivt utvecklingsförlopp ser 
jag också som förknippad med standardiseringsdiskursen. Denna utvecklingsprocess 
framställs som bestående i på förhand fastlagda steg som alla individer följer. Det ses 
därför som avgörande att studenter tar del av lämpliga delar av undervisning för 
informationskompetens vid ”rätt” tillfälle. Detta tankesätt är synligt i yttranden om att 
undervisning ska ”sättas in i ett tidigt stadium” [min kurs.] (T1, s. 4), och att den som 
undervisar ska “tillrättalägga förlopp där studenten systematiskt får veta mer om källor, 
medietyper, databaser” (T1, s. 5). 
 
Detta tankesätt kommer också till uttryck i det sätt som informationskompetens 
definieras genom hänvisningar till Carol Kulthaus (2004) konceptualisering av 
”informationssökningsprocessen”. Denna process framställs i utsagorna som mycket 
rationell, medveten och metodisk. Studenten/användaren kan tydligt ”definiera och 
artikulera sitt informationsbehov”; han/hon ”konstruerar och implementerar effektiva 
sökstrategier” och får fram information ”med hjälp av målinriktade metoder”; slutligen 
återkopplas genom att studenten/användaren ”reflekterar över sökprocessen och 
reviderar sökstrategi” (T1, s. 7). Det finns följaktligen kopplingar mellan den 
standardiseringsdiskurs som jag identifierar i materialet och de konstruktivistiska och 
färdighetscentrerade perspektiv som dominerar inom B&I-forskning kring 
informationskompetens. 
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6.2 Diskursen om studenters framtida anställningsbarhet 
 
I det empiriska materialet identifierar jag även en diskurs som jag ser som förknippad 
med det sätt som informationskompetens omtalas i yttranden som har anknytning till 
Bolognaprocessen. Denna diskurs grundas i premissen att informationskompetens består 
i färdigheter som är generiska, det vill säga överförbara mellan olika sammanhang, och 
att sådana färdigheter är avgörande för individers utsikter på arbetsmarknaden. Att 
tillägna sig färdigheter i informationshantering under studietiden framställs som en 
förutsättning för anställningsbarhet efter studierna, när studenter möts av “en hårt 
konkurrensutsatt arbetsmarknad” (T1, s. 4).   
 
Den bärande tanken i denna diskurs är således att utbildning syftar till att skapa 
anställningsbara individer. Som vi sett är just anställningsbarhet ett av de övergripande 
målen i Bolognaprocessen (Bolognadeklarationen 2003). Paralleller kan också dras till 
Ny värld, ny högskola, där det talas om att studenter efter avslutad högskoleutbildning 
ska “fylla en funktion på arbetsmarknaden” (Prop 2004/2005:162, s. 99). Jag menar att 
detta kan ses som tecken på ett instrumentalistiskt synsätt vad gäller syftet med 
utbildning, det vill säga att lärande och kunskapsutveckling uteslutande värderas utifrån 
de effekter som de uppfattas ge upphov till. Utifrån den frekventa förekomsten av 
begreppet “anställningsbarhet” i de utsagor jag undersökt, kan denna diskurs sägas vara 
tydligt framträdande. 
 

6.3 Demokratidiskursen 
 
I de utsagor jag studerat figurerar också en diskurs som intar en jämförelsevis 
undanskymd position, vilken jag benämner som en demokratidiskurs. Denna diskurs 
kommer främst till uttryck i formuleringar om ”den informationskompetente 
medborgaren” (se t ex T1, s. 6), vilket är förbundet med tanken att syftet med utbildning 
i ett demokratiskt samhälle är att skapa upplysta medborgare som aktivt deltar i debatt 
och valprocess. ”Aktivt medborgarskap” (T1, s. 3) framställs som nära knutet till 
förmåga att hantera det överflöd av informationsresurser som ses som kännetecknande 
för dagens informationsrika samhälle (se t ex T1, s. 6). Paralleller kan här dras till det 
sätt som informationskompetens omtalas både i standarder och policydokument och i 
konstruktivistisk B&I-forskning, där det framhålls som en grundläggande mänsklig 
rättighet (The Alexandria proclamation 2005) och som en förutsättning för demokratiskt 
deltagande i informationssamhället (ACRL 2000, s. 2; Kulthau 2004, s. 145). 
 

6.4 Slutsatser av diskursiv analys 
 
Jag kommer i detta avsnitt att återknyta till uppsatsens tredje frågeställning, vilka 
diskurser kring informationskompetens kan identifieras i det empiriska materialet? 
Jag tycker mig kunna se att det sätt som det talas om informationskompetens i de 
utsagor jag studerat, i huvudsak är präglat av två diskurser, 
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- en standardiseringsdiskurs, influerad av ACRLs Information Literacy 
Competency Standards och konstruktivistisk B&I-forskning, och 

- en diskurs om studenters framtida anställningsbarhet, som jag förknippar med 
förhållningssätt som är centrala i Bolognaprocessen. 

Vid sidan av dessa framskymtar även en jämförelsevis marginell diskurs, 
- en demokratidiskurs, där informationskompetens framställs som en förutsättning 

för aktivt medborgarskap. 
 
Standardiseringsdiskursen och demokratidiskursen uppfattar jag som stadigt förankrade 
i förhållningssätt som präglar högskolebibliotekens verksamhet. Diskursen om 
studenters framtida anställningsbarhet ser jag däremot som primärt tillhörande en 
diskursordning som kan knytas till utbildningssektorn och den högre utbildningen. 
Inflytande från denna diskursordning på det sätt som informationskompetens och 
användarundervisning omtalas i det empiriska materialet, ser jag som en följd av det 
reformarbete som genomförts i samband med Bolognaprocessen, i vilket även 
högskolebiblioteken involverats.  
 
Denna hybridisering av diskurser från olika sociala ordningar är, enligt min mening, 
synlig i motsättningar mellan olika förhållningssätt i utsagorna. Influenser från 
konstruktivistiska lärandeteorier, där kontextuella faktorer lyfts fram, kontrasterar med 
det fokus på generiska förmågor och överförbarhet som kommer till uttryck i talet om 
studenters framtida anställningsbarhet. Detta visar sig, menar jag, bland annat i 
ambivalensen kring huruvida informationskompetens är generisk eller ämnesspecifik. I 
utsagorna figurerar också vid sidan av varandra olika sätt att se på syftet med 
utbildning. Uppfattningen att lärande inom det traditionella utbildningssystemet i 
huvudsak syftar till att förbereda individer för livslångt lärande och demokratiskt 
deltagande, kontrasterar med uppfattningen att det främsta syftet med utbildning är att 
säkra studenters framtida möjligheter att konkurrera på arbetsmarknaden.   
 
Det finns emellertid gemensamma beröringspunkter för standardiseringsdiskursen och 
diskursen om studenters framtida anställningsbarhet. Allmängiltiga färdigheter är något 
som är centralt i båda dessa diskurser. Jag uppfattar det också som att ett 
”marknadstänkande” (Fairclough 1993) är närvarande i båda diskurserna. Det fokus på 
effektivisering och rationalisering som jag ser som förknippat med 
standardiseringsdiskursen, uppfattar jag som nära relaterat till det instrumentalistiska 
synsätt som figurerar i diskursen om studenters anställningsbarhet. Som vi tidigare sett 
pekar bland annat Lankshear (1997) på hur instrumentalistiska och rationalistiska 
tankegångar inom affärsvärlden i allt större utsträckning kommit att prägla 
verksamheter inom den offentliga sektorn. Föreställningen om att mänskliga kunskaper 
och kompetenser kan hanteras som standardiserbara och kvantifierbara objekt, vilken 
jag menar kommer till uttryck i det sätt som det talas om informationskompetens i det 
empiriska materialet, kan alltså ses som en indikation på att ett marknadsinfluerat 
tankesätt vunnit inflytande inom högskolebibliotekens undervisningsverksamhet  
 
Detta ”marknadstänkande” är något som också är synligt i andra framställningar om 
informationskompetens. Paralleller kan t ex dras till det sätt som 
informationskompetens förknippas med ekonomiskt välstånd och tillväxt i dokument 
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som the Alexandria proclamation (2005). Dessa tongångar visar sig, menar jag, även i 
det fokus på informationsjuridiska och upphovsrättsliga aspekter som framträder i 
utsagorna. Strävan att främja ett lagligt förfarande i samband med 
informationshantering, kan enligt min mening ses som en yttring för kommersiella 
intressens angelägenhet att skydda immateriella rättigheter i samhällets nya 
informationsstrukturer. 
 
Det finns också ett tema som verkar i bakgrunden i samtliga utsagor, nämligen det om 
informationssamhällets informationsöverflöd. Detta tema grundas i föreställningen att 
dagens samhälle är präglat av snabb förändringstakt och ett intensivt informationsflöde, 
vilket individer måste ha vissa färdigheter för att kunna hantera. Individers möjligheter 
till framgångsrika aktiviteter inom såväl skola och arbete som privatliv sammankopplas 
i detta synsätt med förmåga att anpassa sig till förändringar i informationssamhället och 
att effektivt hantera informationsöverflöd. I utsagorna omtalas sådana förmågor också 
som en förutsättning för individers konkurrenskraft och anställningsbarhet på 
arbetsmarknaden. Föreställningen om informationssamhällets informationsöverflöd kan 
därför ses som nära förbundet med det ”marknadstänkande” som också är närvarande i 
utsagorna. 
 
Jag uppfattar det således som att det empiriska materialet, vid sidan av 
standardiseringsdiskursen och diskursen om studenters framtida anställningsbarhet, 
präglas av två överordnade diskurser, vilka kan benämnas som en marknadsdiskurs och 
en diskurs om informationssamhällets informationsöverflöd. I det följande avslutande 
kapitlet i uppsatsen kommer jag att resonera kring konsekvenser av dessa diskursers 
dominansposition.  
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7 Diskussion 
 
I detta kapitel kommer jag med utgångspunkt i de iakttagelser som gjorts i 
undersökningen, diskutera konsekvenser av de förhållningssätt till 
informationskompetens som är framträdande i det empiriska materialet. I mitt 
resonemang återknyter jag till diskussionen kring informationskompetens och literacy 
inom B&I och utbildningsvetenskap. Jag diskuterar huruvida de perspektiv som jag 
uppfattar som dominerande i materialet, understödjer eller hämmar ett kritiskt 
förhållningssätt till information och kunskap. I ett avslutande avsnitt resonerar jag även 
kring forskningsteman som angränsar till denna studies undersökningsområde och som 
jag uppfattar som intressanta att vidareutveckla. Kapitlet syftar till att svara på den 
fjärde och sista av uppsatsens frågeställningar:  
 

Är de förhållningssätt som manifesteras i de dominerande diskurserna 
förenliga med strävan att främja kritisk förmåga hos studenter? 

 
Jag har i den empiriska undersökningen funnit att en standardiseringsdiskurs och en 
diskurs om studenters framtida anställningsbarhet är mycket framträdande i materialet. 
Jag har också identifierat två överordnade diskurser, vilka jag benämner som en 
marknadsdiskurs och en diskurs om informationssamhällets informationsöverflöd. Jag 
skulle vilja påstå att de förhållningssätt som kommer till uttryck i dessa diskurser i flera 
avseenden går stick i stäv med strävan att främja kritiskt tänkande, så som det 
konceptualiseras i critical literacy-diskussionen. 
 
Även om kritiskt tänkande i utsagorna omtalas som ett centralt element i 
informationskompetens och som något som är oumbärligt i samband med 
informationshantering, ägnas inget större intresse åt vad kritiskt tänkande egentligen 
består i och grundas i. Lloyd menar att fokus på mätbara resultat och examinerbara 
lärandemål, i form av beskrivningar av standardiserade färdigheter och kompetenser, 
undanskymmer den kritiska dimensionen. Hon menar att det 

may produce a less critical approach to information and underplay the important features 
of critical thinking and reflexivity. (Lloyd 2010, s. 48) 

I och med det fokus på standardisering och examinering som präglar utsagorna, hamnar 
således kritiskt tänkande i periferin. 
 
Uppfattningen om informationskompetens som bestående av standardiserbara, mätbara 
och generiska färdigheter kan dessutom ses som nära förknippad med en objektivistisk 
och positivistisk kunskapsuppfattning, där företeelser i den sociala världen uppfattas 
som allmängiltiga och absoluta. Enligt min åsikt är en sådan kunskapsuppfattning 
oförenlig med kritisk reflektion, eftersom den begränsar tänkande till på förhand 
fastställda intellektuella ramar inom vilka alternativa och konkurrerande perspektiv inte 
får rum.  
 
Det färdighetscentrerade perspektivets grund i en objektivistisk och positivistisk 
kunskapssyn kan även ses som förknippad med en mycket snäv definition av kritiskt 
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tänkande. I utsagorna framställs den kritiska dimensionen i informationskompetens som 
nästan uteslutande bestående i förmåga att bedöma relevans och tillförlitlighet och att 
urskilja neutral och objektiv information.  
 
Kincheloe menar att i en positivistisk och objektivistisk verklighetsuppfattning tenderar 
kritiskt tänkande även att förknippas med förmåga till rationellt och logiskt tänkande 
och problemlösning (2004, s. 9f). I utsagorna framhålls också problemlösning som en 
väsentlig beståndsdel i informationskompetens. Kincheloe anser att rationalistiska 
definitioner av kritiskt tänkande resulterar i, vad han kallar, okritiskt kritiskt tänkande. 
Han är av åsikten att kritiskt tänkande snarare grundas i 

[the] ability to step back from the way we normally see the world and discover the ways 
our perceptions are constructed by linguistic codes, cultural signs, race, class, gender, 
sexual ideologies, and embedded modes of power.  (ibid, s. 17) 

I utsagorna i det empiriska materialet är en sådan social, kulturell och ideologisk 
dimension så gott som helt frånvarande. Ett kritiskt betraktelsesätt grundas dock, enligt 
min uppfattning, just i en medvetenhet om betydelsen av kontext och att olika 
sammanhang ger upphov till skilda konstruktioner av verkligheten.  
 
Att ett förhållningssätt där kunskap och information betraktas i en bredare social 
kontext får så lite utrymme i utsagorna, kan även ses som en konsekvens av att det i 
huvudsak är ett bibliotekscentrerat och akademiskt perspektiv på 
informationskompetens som kommer till uttryck. Lloyd och Williamsson menar att den 
dominerade uppfattningen om informationskompetens har sitt ursprung inom biblioteks- 
och utbildningskontexter och är helt färgad av forskning och praktik inom dessa fält 
(Lloyd & Williamsson 2008, s. 4). När informationskompetens reduceras till ”library 
skills” och färdigheter förknippade med det akademiska forskningssättet tenderar 
således den sociala och ideologiska dimensionen att åsidosättas. 
 
De kontextuella aspekterna överskuggas även av det fokus på individen som präglar 
utsagorna. Enligt min uppfattning kan det ses som förknippat med de influenser från 
konstruktivistiska lärandeteorier som också är framträdande i materialet. I ett 
konstruktivistiskt synsätt uppfattas kunskap som något som huvudsakligen konstrueras 
individuellt. Tuominen, Savolainen och Talja hävdar att kunskap snarare bör betraktas 
som något som skapas kollektivt i dialog och debatt, och att de kollaborativa aspekterna 
i informationsanvändning därför bör framhållas (2005, s. 337f). När kunskap betraktas 
som en kollektiv konstruktion hamnar också den sociala, kulturella och ideologiska 
dimensionen i förgrunden, vilken, enligt min mening, är en grundförutsättning för 
kritisk värdering av information. 
 
Det fokus på individuella färdigheter som kommer till uttryck i utsagorna kan även ses 
som förknippat med en uppfattning där lärande betraktas som en individuell aktivitet 
som främst syftar till att förvärva kunskaper. Pilerot hävdar att utifrån en sådan 
uppfattning riskerar undervisning att reduceras till en aktivitet som främst handlar om 
överförande och mottagande av kunskaper (2009, s. 110). Undervisning som grundas i 
ett sådant synsätt hämmar, enligt min mening, kritisk reflektion eftersom det istället för 
att uppmuntra självständigt tänkande reducerar de lärande till passiva mottagare. 
Kritiskt tänkande och reflektion främjas snarare, menar jag, av en undervisningsmodell 
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som inte baseras på förmedling och överföring utan på problematisering av kunskap och 
som uppmuntrar till dialog mellan olika aktörer i lärandesituationen (se Freire 2007, s. 
73).  

Den i utsagorna så framträdande uppfattningen om informationskompetens som 
bestående av standardiserbara och mätbara färdigheter, kan även ses som förbunden 
med en strävan efter rationalisering och effektivisering, influerat av ett tankesätt inom 
affärsvärlden. Inom samtida samhällsforskning diskuteras just hur utbildningssektorn 
präglas av en marknadsinfluerad diskurs om rationalitet, vilken grundas i 
föreställningen att allt kan beräknas, förutses och därigenom kontrolleras (Harris 2010, 
s. 442f).  
 
I utsagorna är det marknadsinfluerade tankesättet även synligt i den instrumentalistiska 
logik, enligt vilken informationskompetens ses som en förutsättning för studenters 
anställningsbarhet efter avslutade studier. Premissen om informationsöverflöd i 
informationssamhället fungerar här som förklaringsgrund för varför 
informationskompetens betraktas som något eftersträvansvärt och oumbärligt. Förmåga 
att hantera de komplexa och ständigt föränderliga informationsmiljöer som ses som 
kännetecknande för informationssamhället, framställs som en förutsättning för 
individers möjlighet att konkurrera på arbetsmarknaden. 
 
Barnett menar att högre utbildning idag är präglat av en instrumentalistisk agenda som 
syftar till, som han uttrycker det, ” the creation of a useful workforce” (Barnett 1997, s. 
91). Kritiskt tänkande och reflektion betraktas där främst som ett medel för effektivitet 
och ekonomisk konkurrenskraft (ibid). Enligt denna instrumentalistiska logik är syftet 
med lärande och undervisning således främst att skapa effektivt producerande individer 
som fyller en funktion i kunskapsekonomin, snarare än självständigt och kritiskt 
tänkande individer rustade för deltagande i informationssamhället.  
 
Pawley hävdar att den instrumentalistiska logiken är hämmande för ett reflekterande 
förhållningssätt. När fokus ligger på måluppfyllelse tenderar reflektion över de 
värderingar som målen grundas i att åsidosättas. 

When we restrict ourselves to an instrumental, means-end range of concerns /---/, we 
exclude ourselves from the option of questioning the value of what we do. (Pawley 2003, 
s. 444).  

Enligt ett instrumentalistiskt synsätt betraktas således inte kritiskt tänkande som ett mål 
i sig, utan endast som ett medel och hamnar därigenom i bakgrunden. 
 
Det finns emellertid tankeriktningar inom B&I som kontrasterar med de objektivistiska, 
positivistiska och individualistiska definitioner av informationskompetens och kritiskt 
tänkande som präglar utsagorna. Gemensamt för dessa är att de utgår från en 
socialkonstruktionistisk kunskapsuppfattning där kunskap ses som en kollektiv 
konstruktion, skapad i socialt samspel mellan människor. Enligt min mening utgör ett 
sådant förhållningssätt själva grunden i ”komplext” kritiskt tänkande, där reflektion och 
värdering sträcker sig bortom rationalistiska och instrumentalistiska definitioner. 
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I stället för att betraktas som ett verktyg för att urskilja objektiv och tillförlitlig 
information och som ett medel för effektivisering, är kritiskt tänkande, enligt min 
uppfattning, något som grundas i en medvetenhet om att all kunskap är konstruerad ur 
ett visst perspektiv och därför är socialt och kulturellt specifik och relativ. Kritiskt 
tänkande grundas även, menar jag, i en insikt om att vårt sätt att betrakta och beskriva 
världen är format av socialt och kulturellt skapade begrepp, och att det som anses vara 
vedertaget och legitimt och betraktas som ”sunt förnuft” i själva verket är en kollektivt 
skapad konstruktion och därför kan utmanas och bli föremål för granskning. Jag menar 
även att kritiskt tänkande är förknippat med en förståelse för att man som språk- och 
informationsanvändare själv är delaktig i konstruktionen av den sociala verkligheten. 
 
Om jag då avslutningsvis återknyter till den sista frågeställningen i uppsatsen, är de 
förhållningssätt som manifesteras i de dominerande diskurserna förenliga med 
strävan att främja kritisk förmåga hos studenter?, så hävdar jag, med stöd i den 
litteratur som anförs i diskussionen, att den objektivistiska, positivistiska och 
individualistiska epistemologi som kommer till uttryck i utsagorna i själva verket är 
kontraproduktiv till främjandet av kritiskt tänkande. Fokus på standardisering och 
kvantifiering av färdigheter resulterar i en rationalistisk och instrumentalistisk definition 
av kritiskt tänkande där den sociala, kulturella och ideologiska dimensionen förbises. 
Kritiskt tänkande reduceras då till ett verktyg för blottläggande av falska 
sanningsanspråk och till ett medel för uppfyllelse av mål för effektivisering. 
 
Jag vill istället framhålla en alternativ och socialkonstruktionistiskt grundad position, i 
vilken kritiskt tänkande ses som förbunden med en insikt om att kunskap är en produkt 
av det sociala, ekonomiska, kulturella och ideologiska sammanhang där den 
konstrueras. Möjligheten för ett sådant alternativt synsätt att göra sig gällande inom 
högskolebiblioteksverksamheten ser jag emellertid som mycket begränsad, eftersom det 
dominerande synsättet intar, som jag uppfattar det, en ”common-sense”-position. 
Genom att synliggöra de perspektiv och utgångspunkter som ligger till grund för de 
förhållningssätt till informationskompetens och kritiskt tänkande som dominerar inom 
högskolebiblioteksverksamhet, kan dessa perspektiv emellertid bli föremål för 
diskussion och kritik, och därigenom för förändring. 
 

7.1 Vidare forskning 
 
Jag har i ett tidigare avsnitt i uppsatsen talat om att det sätt jag tar mig an det empiriska 
materialet endast är ett av flera möjliga sätt att analyserna texterna. I samband med den 
analys som genomförts, har jag lagt märke till ett annat intressant perspektiv som 
materialet skulle kunna undersökas utifrån, nämligen hur utsagor om lärandemål för 
informationskompetens fungerar som ett forum för legitimering av 
högskolebibliotekens verksamhet och bibliotekariernas yrkesroll.  
 
I de utsagor som undersökts framkommer en strävan att närmare integrera bibliotekets 
verksamhet med ämnesundervisningen. Det kan ses som ett försök att omdefiniera 
bilden av bibliotekets verksamhet, så att biblioteken i större utsträckning uppfattas som 
en del av lärandemiljön. Genom att framhålla betydelsen av informationskompetens i 
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informationssamhället och av bibliotekariers expertkunskaper i frågor som rör dessa 
fenomen, etableras också en bild där biblioteksprofessionen har hög relevans. Denna 
utveckling inom biblioteksverksamhet har tidigare behandlats av Olof Sundin (2004; 
2005).   
 
Jag menar att det framstår som intressant att, i ljuset av det marknadsinfluerade 
tankesätt som jag uppfattar präglar det empiriska materialet, undersöka hur det formar 
det sätt på vilket bibliotekarier definierar sin yrkesroll i förhållande till den övriga 
verksamheten inom högre utbildning. Fairclough menar att alla samhällsområden idag 
är starkt präglade av “promotional culture”, vilket visar sig i ett uttryckssätt som syftar 
till att marknadsföra såväl varor, som organisationer och individer (Fairclough 2003, s. 
33).  Strävan att framhäva bibliotekariernas expertkompetens inom ”oumbärliga” 
områden som exempelvis informationskompetens kan, enligt min mening, ses som ett 
försök att marknadsföra högskolebibliotekets verksamhet inom den övriga akademin. 
Vilka konsekvenser har ett sådant tankesätt för hur informationskompetens 
konceptualiseras inom högre utbildning?  
  
Något som jag också ser som ett intressant forskningstema och som är nära kopplat till 
denna studie, är att undersöka det fenomen som omväxlande benämns som 
informationssamhället, kunskapssamhället och kunskapsekonomin. Detta fenomen har, 
som jag uppfattar det, stor ideologisk verkanskraft inom diskussionen kring 
informationskompetens, eftersom det utgör centrum i den premiss utifrån vilken 
informationskompetens motiveras. Bob Jessop har, tillsammans med bland andra 
Norman Fairclough, undersökt hur kunskapsekonomin och med det besläktade begrepp 
figurerar i den pågående omstruktureringen av den högre utbildningen i Europa. Han 
hävdar att informationssamhället och kunskapsekonomin är diskursiva konstruktioner 
med hegemonisk status. De har därför stort inflytande på policys och beslutsfattande 
inom i högre utbildning.  (Jessop 2008, s. 2) Enligt min mening framstår det som 
intressant att undersöka de förhållningsätt som ligger till grund för konceptualiseringen 
av detta fenomen och hur det formar det sätt som informationskompetens betraktas 
inom högre utbildning? 
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Sammanfattning 
 
I denna uppsats undersöks förhållningssätt till informationskompetens och kritiskt 
tänkande inom högskolebiblioteksverksamhet och biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning (B&I). Uppgiften att främja informationskompetens 
betraktas inom högskolebiblioteksverksamhet som något som faller inom bibliotekens 
arbetsområde. Informationskompetens har därför kommit att inkluderas som mål i 
högskolebibliotekens användarundervisning. Kritiskt tänkande uppfattas vanligen som 
en väsentlig beståndsdel i informationskompetens. Genom undervisning för 
informationskompetens förväntas därför studenter utveckla ett kritiskt förhållningssätt 
till information och kunskap. 
 
I uppsatsen undersöks, utifrån en diskursorienterad ansats, huruvida de utgångspunkter 
som undervisningen för informationskompetens grundas i är förenliga med 
högskolebibliotekens ambition att främja kritiskt tänkande hos studenter. Uppsatsens 
syfte är att synliggöra förhållningssätt till informationskompetens inom 
högskolebibliotekens undervisningsverksamhet och att diskutera konsekvenser av de 
dominerande perspektiven när det gäller studenters utvecklande av kritisk förmåga. 
 
Den empiriska undersökningen i uppsatsen består av en diskursanalytisk studie som 
genomförs med utgångspunkt i Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Det material 
som analyseras är dokument författade i samband med projektet ”Lärandemål för 
informationskompetens”. Detta projekt genomfördes 2006 i samarbete mellan de 
svenska högskolebiblioteken med anledning av det reformarbete som ägde rum på 
landets lärosäten i samband med Bolognaprocessen. Högskolebiblioteken var på många 
håll delaktiga i reformarbetet, genom att de arbetade fram förslag på hur lärandemål för 
informationskompetens kunde integreras i ämnesundervisningens kursplaner. 
 
Det empiriska materialet analyseras med utgångspunkt i följande frågeställningar:  

- Hur definieras och motiveras informationskompetens och kritiskt tänkande i 
utsagor om lärandemål för informationskompetens? 

- Vilka ställningstaganden till kunskap och lärande kommer till uttryck i dessa 
utsagor? 

- Vilka diskurser kring informationskompetens kan identifieras i det empiriska 
materialet? 

- Är de förhållningssätt som manifesteras i de dominerande diskurserna förenliga 
med strävan att främja kritisk förmåga hos studenter?  

 
I uppsatsen studeras vid sidan av det empiriska materialet även forskning och 
diskussion kring informationskompetens och literacy inom B&I och 
utbildningsvetenskap. I samband med detta studium görs iakttagelsen att 
förhållningssätt till informationskompetens inom högskolebiblioteksverksamhet 
domineras av ett färdighetscentrerat och konstruktivistiskt influerat synsätt, men att det 
inom B&I-forskningen även figurerar ett alternativt perspektiv grundat i en 
socialkonstruktionistisk kunskapssyn, vilket har paralleller inom 
utbildningsvetenskaplig forskning. 
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I analysen av det empiriska materialet framkommer att informationskompetens i 
utsagorna främst definieras som bestående av standardiserbara, mätbara och generiska 
färdigheter, i huvudsak inriktade på bibliotekets resurser och det akademiska 
forskningssättet. Informationskompetens uppfattas även omfatta och understödja ett 
etiskt och lagligt förhållningssätt till informationsanvändning. Kritisk tänkande 
framställs som huvudsakligen bestående i bedömning av relevans, tillförlitlighet och 
subjektivitet. Förmåga till metakognition och problemlösning ses också som centrala 
inslag. Informationskompetens motiveras genom att fenomenet framställs som en 
metakompetens som kan appliceras i olika miljöer och som ett verktyg för att hantera 
informationsöverflöd i informationssamhället. Informationskompetens betraktas därför 
som en förutsättning för såväl framgångsrika studier och anställningsbarhet efter 
avslutade studier, som för livslångt lärande och aktivt medborgarskap.  
 
I analysen framkommer också att de förhållningssätt till informationskompetens som 
framträder i utsagorna är grundade i en objektivistisk kunskapsuppfattning, där 
företeelser ses existera fristående och oberoende av kontext och där kunskap framställs 
som något som kan standardiseras och överföras mellan olika sammanhang. Vidare 
framträder ett positivistiskt synsätt, som är synligt i att kunskap framställs som mätbar 
och att kritisk värdering består i förmåga att urskilja neutrala och objektiva fakta. I 
utsagorna framträder också en uppfattning om att lärande är en individuell aktivitet, 
vilket kan kopplas till det konstruktivistiska synsätt som är framträdande i materialet. 
 
I analysen identifieras också tre diskurser, en standardiseringsdiskurs, som präglas av 
ett färdighetscentrerat och rationalistiskt synsätt, en diskurs om studenters framtida 
anställningsbarhet, kännetecknad av ett instrumentalistiskt tankesätt som kan associeras 
med förhållningssätt som är centrala i Bolognaprocessen, och en demokratidiskurs, där 
informationskompetens framställs som en förutsättning för aktivt deltagande i ett 
demokratiskt samhälle. Standardiseringsdiskursen och diskursen om studenters framtida 
anställningsbarhet är tydligt framträdande i materialet, medan demokratidiskursen intar 
en mera marginell position.  
 
I materialet identifieras även två överordnade diskurser som figurerar som en fond i det 
empiriska materialet, en marknadsdiskurs och en diskurs om informationssamhällets 
informationsöverflöd. Marknadsdiskursen kännetecknas av ett tankesätt grundat i en 
rationalistisk och instrumentalistisk logik med influenser från affärsvärlden. 
Föreställningen att mänskliga kunskaper och kompetenser kan hanteras som 
standardiserbara och kvantifierbara objekt är en central premiss i denna diskurs. 
Diskursen om informationssamhällets informationsöverflöd är nära förbunden med 
marknadsdiskursen, på så sätt att förmåga att hantera de komplexa och ständigt 
föränderliga informationsmiljöer som ses som kännetecknande för 
informationssamhället, här framställs som en förutsättning för individers 
konkurrenskraft på arbetsmarknaden. 

 
Uppsatsen utmynnar i slutsatsen att den objektivistiska, positivistiska och 
individualistiska epistemologi som kommer till uttryck i utsagorna är kontraproduktiv 
till främjandet av kritiskt tänkande. Fokus på standardisering och kvantifiering av 
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färdigheter resulterar i en rationalistisk och instrumentalistisk definition av kritiskt 
tänkande, som där reduceras till ett verktyg för blottläggande av falska sanningsanspråk 
och till ett medel för uppfyllelse av mål för effektivisering. Som ett alternativ framhålls 
en socialkonstruktionistiskt grundad position, i vilken kritiskt tänkande ses som 
förbunden med en insikt om att kunskap är en produkt av det sociala, ekonomiska, 
kulturella och ideologiska sammanhang där den konstrueras. 
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