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Abstract The purpose of this paper was to learn more about the strategies used by
senior high school librarians and teachers in educating their students
information skills, such as criticism of the information sources.

The paper was based upon qualitative interviews with one senior high
school librarian and three senior high school teachers. The respondents
were asked to spontaneously tell me about their counseling strategies
when the students do research assignments in medicine-oriented
subjects. The respondents’ narratives were analyzed with Carol Collier
Kuhlthau’s theories about the information search process and its levels
of mediation, as well as with literature about counseling strategies in
mind.

The results showed great range of variation. Two teachers didn’t give
their student any counseling at all in criticism of the information
sources for the assignment in medicine-oriented subjects. One of these,
however, was positive to let the librarian help with giving counseling in
information skills, in spite of the fact that she had no special
competence in medicine. The third teacher said that medical knowledge
was of great importance. The librarian herself thought that she could
give counseling though her lack of medical education, since her
counseling consisted of general criteria to be applied to medical
information by the students themselves.

 When it comes to counseling strategies, respondents said that
establishing a dialogue with the students was essential at the beginning
of the Information Search Process in order to encourage an invitational
mood and facilitate formulation. The literature proposed composing as a
strategy, but none of the respondents spoke of that. The librarian
expressed the feeling that students’ information skills were defective, so
she spent much time on counseling general criteria. Two teachers
recommended information sources, preventing the students from
developing information skills, since they didn’t have to find and choose
their information themselves. One teacher actively helped selecting
information.

Nyckelord informationsfärdigheter, gymnasiebibliotekarier, vårdlärare,
handledningsstrategier, ämnesförtrogenhet, PEEL
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Informationssamhället förser oss med ett överflöd av information av varierande kvalitet,
aktualitet och objektivitet. Att handleda elever i informationsanvändning, det vill säga att
läsa, att reflektera över inhämtad muntlig eller skriftlig information, att jämföra olika
källor, att analysera, granska och värdera, att göra synteser, att skapa mening ur
informationen (Limberg 1998, s. 20), är en viktig arbetsuppgift för bibliotekarier och
lärare på gymnasienivå. En rapport från American Library Association beskriver
informationskompetens som förmågan att lära och menar att den är viktig därför att den
behövs i bland annat arbetslivet (enl. Limberg 2002, s. 98). Eleverna behöver hjälp med
att utveckla strategier för informationsanvändning som de kan tillämpa vid framtida
lärsituationer. Handledningen kan ges i samband med att� eleverna arbetar med
självständiga fördjupningsuppgifter, och syftar bland annat till att utveckla deras förmåga
att jämföra, värdera och välja information. Parallellt med att eleverna når insikter i sådana
förmågor utvecklas deras informationsfärdigheter, som innebär att kunna sovra, värdera,
bedöma, tolka, reflektera kritiskt över, analysera och dra slutsatser ur olika
informationskällor (Limberg 1998, s. 62). Eleverna ska stimuleras att tänka
metakognitivt, d. v. s. reflektera över sitt eget lärande.

Eftersom jag är mycket intresserad av hur handledare arbetar för att utveckla elevers
informationsfärdigheter, föll det sig naturligt att låta kandidatuppsatsen handla om det.
Jag beslöt att göra undersökningen med handledare på ett yrkesprogram, därför att jag
själv gått på teoretisk linje i gymnasiet och var nyfiken på hur arbetssituationen ser ut på
yrkeinriktade program. Jag valde vård- och omsorgsprogrammet, så ämnet för mitt
examensarbete blev hur handledare (bibliotekarie och vårdlärare) arbetar för att utveckla
elevers informationsfärdigheter i vårdämnen.
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står att det stora informationsflödet och den
snabba förändringstakten, i bland annat arbetslivet, medför att en av skolans
huvuduppgifter är att utveckla elevernas förmåga att finna, tillägna sig och använda ny
kunskap: ”Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden
och att inse konsekvenserna av olika alternativ” (��������	�
 ���
 	�
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��������	��� 1994, s. 25). Förutom dessa huvuduppgifter
anges mål som skolan ska sträva mot. Exempel på sådana mål är att varje elev ska lära sig
hur man arbetar och tänker vetenskapligt, utvecklar sin förmåga att kritiskt granska och
värdera påståenden och fördjupar sin förmåga att på egen hand formulera ståndpunkter
grundade på såväl empirisk kunskap som kritisk analys (ibid.).
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anger gemensamma uppgifter för de frivilliga
skolformerna, medan programmålen för gymnasieskolans olika program varierar
beroende på inriktning. De programmål som är relevanta för den här uppsatsen är de som
gäller för
omvårdnadsprogrammet.

I programmålen för omvårdnadsprogrammet står det att utbildningen syftar till att ge
”grundläggande yrkeskunskaper inom hälso- och sjukvård (somatisk vård och psykiatrisk
vård), social omsorg eller tandvård” (�������
������������� 1999, s. 230). Under rubriken
Krav på utbildningen anges vad skolan har ansvar för att eleverna ska kunna när
utbildningen är avslutad. Där står det bland annat att eleverna ska kunna utföra
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arbetsuppgifterna inom sitt yrke, ha fördjupade kunskaper inom sin specialisering och ha
”insikt av betydelsen av omvårdnadens, omsorgens och tandvårdens forsknings- och
utvecklingsarbete såväl historiskt som i ett framtidsperspektiv” (ibid., s. 230f). Vidare ska
de kunna tillämpa föreskrifterna som gäller för verksamheten och kunna diskutera och ta
ställning i etik och livsfrågor som har relevans för vård och omsorg (ibid., s. 230).

Målen för omvårdnadsprogrammet och
��������	�
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kan ge
en fingervisning om vad självständiga fördjupningsuppgifter i vårdämnen kan tänkas
handla om och vad som kan förväntas ingå i handledningen som ges i samband med
fördjupningsarbetet. Fördjupningsarbetena skulle t. ex. kunna utnyttjas till att ge
fördjupade kunskaper inom elevernas specialisering, samtidigt som de får handledning i
hur man arbetar och tänker vetenskapligt och utvecklar sin förmåga att tänka kritiskt,
granska fakta och värdera påståenden.

När det gäller bibliotekariers respektive lärares förhållningssätt till varandra vid
handledning i informationsanvändning kan det finnas svårigheter. I en rapport skriver
Kulturrådet att gymnasiebibliotekarier kan ha svårt att bli accepterade som en del i det
pedagogiska arbetet, men att det i vissa fall skulle kunna underlätta om bibliotekarien
vore mer insatt i hur ämnesundervisningen är upplagd (�����������	�	�
 �
 ��	���	�
�������������
������
���
�����	����	��	���� 1999, s. 27f). Bibliotekariekompetensen att
”hantera och värdera information, att utveckla elevernas informationskompetens” blir
framledes även en lärarkompetens menar Kulturrådet och exemplifierar med den stora
informationsmängden som finns på Internet (ibid., s. 32f). Vid ett forskningsprojekt i Nya
Zeeland visade det sig att många lärare trodde att informationsfärdigheter var något som
eleverna tillägnade sig på egen hand, och att de därför inte behövde handledning i det
(Moore, se Limberg 2002, s. 120).

�+��&"��	

Syftet med den här kandidatuppsatsen var att få veta mer om hur bibliotekarier och
vårdlärare på gymnasienivå handleder så att det leder till att deras elever utvecklar
informationsfärdigheter. Med informationsfärdigheter menar jag då att sovra, värdera,
bedöma, tolka, reflektera kritiskt över, analysera och dra slutsatser ur olika
informationskällor (Limberg 1998, s. 62).

�+������	��,��
�
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•  Hur handleder bibliotekarien och vårdlärarna för att utveckla elevernas
informationsfärdigheter i samband med självständiga fördjupningsuppgifter i
vårdämnen?

•  Hur handleder de under fördjupningsarbetet för att hjälpa eleverna igenom de olika
stegen i informationssökningsprocessen?

•  Hur tänker de kring informationsfärdigheter, handledning och vårdyrken?
•  Vilka förhållningssätt har bibliotekarien och vårdlärarna till varandra när det gäller att

ge handledning i informationsfärdigheter i vårdämnen?
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Självständig fördjupningsuppgift
innebär i den här uppsatsen att eleverna arbetar på egen
hand, enskilt eller i grupp, med en uppgift som kan vara antingen mindre eller större.
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Vid sökningarna använde jag sökord som skolbibliotek, gymnasium, undervisning,
Sverige, pedagogik, problembaserat lärande, handledning, informationsfärdigheter,
källkritik. Databaser som användes var Högskolans bibliotekskatalog Voyager, Libris,
BOOK-IT och LISA, men kedjesökningar har även varit till god hjälp för mig. En del
källor gav tips om användbara ämnesord att söka vidare på. Internet har varit en värdefull
informationskälla för mig.

�+�+���
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Jag bedömde att kvalitativa intervjuer var bästa sättet att få fram information om mina
frågeställningar, som syftar till att nå förståelse för hur människor tänker och hur de gör.
Holme & Solvang skriver att kvalitativa metoder är lämpliga när man intresserar sig för
varje enskild individs erfarenheter och tankar. Den intervjuade personen ska därför få
möjlighet att fritt berätta om sin situation. Dialogen ska vara som vanliga och vardagliga
samtal. Det är den enskilde individens berättelse som blir det ledande i undersökningen
(1997, s. 82). Jag valde alltså kvalitativa intervjuer, eftersom jag inte var ute efter att
generalisera utan att låta respondenterna, en bibliotekarie och tre vårdlärare, med egna
ord få berätta om sina erfarenheter och tankar. Genom intervjun hoppades jag få en bra
personlig kontakt med dem och genom öppna frågor blev styrningen från min sida liten.
Det var deras individuella erfarenheter jag ville veta. Jag bedömde att muntlig
kommunikation skulle minska risken för missförstånd. En enkät med fasta svarsalternativ
skulle medfört att jag gått miste om deras egna berättelser och nyanser i informationen,
medan en litteraturstudie inte hade gett möjligheten till personlig kontakt med enskilda
individer.

Syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och ge mer fullständiga
uppfattningar om det man studerar. Av den anledningen ska man vid urvalet av
intervjupersoner sträva efter att få en så stor variationsbredd som möjligt (ibid., s. 101).
Ett sätt att öka informationsinnehållet är att välja personer som brukar reflektera över sin
situation (ibid., s. 104). Det finns ett projekt, PEEL1, som bl. a. visat att lärares
kompetens främst utvecklas genom metakognitiv reflektion som leder till att de kan
upptäcka nya möjliga undervisningsstrategier (Håkansson & Madsén 1999, s. 6). Jag ville
därför gärna att vårdlärarna skulle vara med i en PEEL-grupp, eftersom de kunde
förväntas bidra med intressant information till uppsatsen. Med hjälp av en förteckning på
Internet (Hamberg 2001) kontaktade jag ett Vårdgymnasium med en aktiv PEEL-grupp,
som ställde sig mycket positiv till att medverka i min undersökning. Vårdlärarna ingår i
samma arbetslag och de hade fått i speciell uppgift att reflektera över elevers motivation
och djupinlärning.

                                                          
1 Project for Enhancing Effective Learning.
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För att få en stor variationsbredd ville jag att lärarna helst skulle undervisa i olika
vårdämnen, därför valdes en lärare som undervisar i somatisk vård, en som undervisar i
psykiatrisk vård och en som undervisar i tandvård. Bibliotekarien arbetar vid samma
skola som vårdlärarna, men ingår inte i PEEL-gruppen. Jag tyckte att fyra respondenter
kunde vara tillräckligt som underlag för min undersökning, eftersom bibliotekarien och
de tre ämneslärarna kunde förväntas lämna information med stort informationsinnehåll.

Kvalitativa undersökningar möjliggör flexibilitet. Om jag under intervjun skulle vilja
ändra eller justera i intervjumallen, så är det tillåtet. Flexibiliteten betyder också att jag
kunde ta fasta på vad de enskilda respondenterna sa, för att därefter fokusera på olika
nyanser i den insamlade informationen (Holme & Solvang 1997, s. 80). Under
intervjuerna fick jag tillfälle att utnyttja möjligheten till flexibilitet. När jag valde
respondenter var ett av kriterierna att de regelbundet ger sina elever handledning i
informationsfärdigheter i samband med självständiga fördjupningsuppgifter. Jag gjorde
ingen begränsning av uppgiftens storlek eller omfattning, eftersom det var just
handledningen som var i fokus. Så här i efterhand kan jag konstatera att det var ett
misstag att inte i förväg ha försäkrat mig om att respondenterna verkligen hade stor
erfarenhet av handledning i informationsfärdigheter. Det visade sig nämligen att
respondenternas erfarenheter varierade väldigt, så i stället för att kunna hålla mig till
manualen, fick jag mest ägna mig åt uppföljning av den enskilde respondentens
berättelse. Den stora variationen i materialet fick till följd att analysen av materialet blev
en mödosam process. Intervjuerna, som var och en varade mellan tre kvart och en timme,
togs upp på band, utom den sista då bandspelaren inte fungerade. Svaren från
tandvårdsläraren antecknades, vilket tyvärr medförde att de blev mindre utförliga.
Intervjuerna som togs upp på band skrevs ut av mig själv.

�+�+��0
��"�

Den form av analys som användes kallas helhetsanalys. Den innebär att man tar fasta på
helheten i materialet. Därefter väljs återkommande teman som man arbetar vidare med
(ibid., s. 141). Vid genomläsning av de utskrivna intervjuerna varierade de enskilda
respondenternas berättelser väldigt, vilket ju i och för sig var bra eftersom kvalitativa
metoder ska visa på det unika i varje utsaga. Jag delade in det empiriska materialet i två
huvudrubriker: respondenternas tankar om informationsfärdigheter, handledning och
vårdyrken, samt respondenternas handledningsstrategier. Den sistnämnda delades in i
olika underrubriker. I analysavsnittet används litteraturgenomgången för att spegla hur
respondenterna tänker och gör i förhållande till vad litteraturen menar att man kan göra.

�+%�1��$������


I det inledande kapitlet anges uppsatsens problembakgrund, syfte, frågeställningar,
avgränsningar och metod. Denna disposition avslutar kapitel 1. Nästa kapitel redogör för
Carol Collier Kuhlthaus teorier om informationssökningsprocessen och processrelaterad
handledning i den. Kapitel 3 är en genomgång av litteratur som jag bedömt relevant för
uppsatsens ämne. Den tar bland annat upp olika strategier som handledaren har till sin
hjälp när han eller hon utvecklar elevers informationsfärdigheter i samband med
informationssökningsprocessen. Kapitel 4 redovisar och analyserar resultatet av de
empiriska undersökningarna, och i samband med det presenteras respondenterna. I kapitel
5, slutsats och diskussion, jämförs de empiriska resultaten och ställs i relation till
bakgrundslitteraturen (se 1.1). Uppsatsen avslutas med en sammanfattning.
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Nedan följer ett teoriavsnitt om hur informationssökningsprocessen ser ut, handledarens
olika funktioner i den, samt när och på vilka sätt handledaren kan ingripa i den. Det
inledande avsnittet om hur informationssökningsprocessen ser ut syftar till att underlätta
för läsaren, handledningsstrategierna i litteraturgenomgången är nämligen kopplade till
stegen i informationssökningsprocessen. Teorin om informationssökningsprocessen tjänar
följaktligen som en bakgrund till de olika handledningsstrategierna, tanken är att utreda
när under informationssökningsprocessen de olika handledningsstrategierna tillämpas.

Teorierna om informationssökningsprocessen och processrelaterad handledning i
informationssökningsprocessen  är utarbetade av Carol Collier Kuhlthau som är professor
vid School of Communication, Information and Library Studies vid the State University
of New Jersey. Som skolbibliotekarie upptäckte hon att eleverna hade svårt att komma i
gång med sina självständiga arbeten, de kände frustration och osäkerhet inför uppgiften.
Hon såg ett mönster i deras beteende, som gjorde att en hypotes tog form. Den gick ut på
att informationssökning är en konstruktionsprocess som inledningsvis gör eleverna
osäkra. Med hjälp av kvalitativa metoder skapade hon sedan en teori om hur
informationssökningsprocessen tar sig uttryck. Utifrån den följde olika roller som
handledaren kan ha i den och olika handledningsstrategier att använda sig av under de 6
faser som utgör informationssökningsprocessen (Kuhlthau 1994, s. xviii).

�+���
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Kuhlthau menar alltså att informationssökning är en komplicerad process som inte bara
påverkar elevernas handlingar, utan även deras känslor och tankar. Hon delar upp den i 6
steg, som vart och ett ställer eleverna inför nya handlingar, känslor och tankar (ibid.,
s. 42). Efter att ha studerat processen konstruerade hon sedan ett schema av den, sedd ur
elevernas perspektiv. Som handledare i informationssökningsprocessen behöver man ha
förståelse för elevernas sätt att reagera vid de olika situationer de ställs inför. Man måste
även anpassa sin handledning efter var den enskilde eleven befinner sig i processen, valet
av handledningsstrategi är alltså inte slumpmässigt (ibid., s. 184).

����
 ����������� Första steget i informationssökningsprocessen förbereder eleverna inför
ämnesvalet. Eleverna försöker sätta sig in i ämnet och relatera det till tidigare
erfarenheter och kunskaper. De överväger olika alternativ och känner inledningsvis
osäkerhet. Diskussioner är en bra handledningsstrategi för att motverka elevernas oro.
Brainstorming och browsing ger överblick över biblioteksbeståndet (ibid., s. 42, 44).

�����
 �	�	������
Under steg 2 beslutar eleverna sig för vilket ämne de vill undersöka,
avgörande för ämnesvalet är bl. a. personligt intresse, vilken information som finns att få
tag på samt hur lång tid de har på sig. Eleverna diskuterar med familj och vänner,
däremot inte med lärare och bibliotekarier. Sedan väljer de ett ämne som de tror sig klara
av, efter att ha försökt förutse hur pass väl de skulle lyckas med ett annat ämne. Viss
osäkerhet finns fortfarande kvar, men den lättar efter valet och övergår i optimism (ibid.,
s. 42, 45).
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 !"���������� Steg 3, utforskningen av ämnet, syftar till att förenkla en
avgränsning. Förvirring, osäkerhet och tvekan gör detta steg till det svåraste för många
elever, enligt Kuhlthaus erfarenheter. Meningen är att eleverna i det här skedet ska
bekanta sig med ämnet, få ett personligt förhållande till det och fokusera. När de försöker
lokalisera information fungerar dessvärre inte informationssystemet särskilt bra:
information från olika källor stämmer inte överens vare sig sinsemellan eller med
elevernas tidigare kunskaper. Kuhlthau menar emellertid att det i själva verket kan vara
till hjälp att acceptera att pusselbitarna inte passar ihop. Hon rekommenderar att eleverna
läser många olika texter fastän de inte ger en likartad bild, antecknar deskriptorer och
reflekterar över sina idéer. Hon avråder från att föra detaljerade anteckningar
(ibid., s. 46f).

#�� �
 #��� ������� Steg 4, problemformuleringen, innebär ofta en vändpunkt i
processen, när osäkerhet förbyts mot självförtroende. Eleverna formulerar ett problem
utifrån den insamlade informationen. Anteckningarna bör tematiseras och därefter är det
viktigt att eleverna reflekterar, diskuterar och skriver om temana. Om personlig förståelse
uppnås, så har eleverna kommit en bra bit på vägen. Kuhlthau påminner om riskerna med
att slarva för att skynda på problemformuleringen. Strategier för att underlätta denna
mödosamma process kan vara att göra en översikt över anteckningarna, skriva ner ett par
frågeställningar, förkasta några och anta andra (ibid., s. 46, 48f).

�����������
 $���	������
 Steg 5, informationsinsamling, är den nivå där interaktionen
mellan elever och informationssystem fungerar som smidigast, enligt Kuhlthau. De inser
vikten av lämpliga deskriptorer och att använda index, så att de kan kommunicera med
systemet. Bibliotekarien hjälper till med att ta fram specifika källor av olika slag.
Problemformuleringen definieras och blir tydligare allteftersom processen fortgår.
Elevernas självförtroende och intresse för uppgiften är stort, de för detaljerade
anteckningar och skriver ner bibliografiska uppgifter (ibid., s. 49f).

�	����
 $��� �	� Steg 6 avslutar sökningen. Eleverna ska sammanfatta
informationssökningen, så att de hinner med restsök vid eventuella luckor. De försäkrar
sig om att informationen och källhänvisningarna är riktiga. De känner lättnad, eller
besvikelse (ibid., s. 49, 51f).

�+��!���	���	���	�����
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Kuhlthau menar att handledning i informationssökningsprocessen:

centers on thinking about the ideas in information resources rather than merely locating sources in
an organized collection. It emphasizes seeking to shape a topic rather than to answer a specific
question. It considers the process as well as the product of a search. It is concerned with seeking
meaning and gaining understanding. The broader view of information education enables students to
learn how to learn in the library (Kuhlthau 1994, s. 153).

Formella handledare är hennes benämning på yrkesmän som arbetar inom eller med
informationssystem, t. ex. bibliotekarier och lärare (ibid., s. 128f). Formella handledare,
särskilt bibliotekarier, har mycket liten roll i elevers informationssökningsprocess. Elever
anser att bibliotekarien är en person man går till när man kört fast eller behöver hjälp med
att använda lagböcker eller andra ”obscure sources”. Att be bibliotekarien om hjälp vid
undersökande arbete anses som fusk. Kuhlthau skriver att elever ofta vänder sig till
informella handledare såsom föräldrar och vänner för att diskutera sitt ämnesval och olika
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idéer kring det (ibid., s. 130). Informella handledare hjälper till genom att lyssna, ge stöd
och uppmuntran och föreslår en strategi (ibid., s. 131).

Kuhlthau anser att när ett problem formulerats och det är dags för eleven att börja söka
och samla information, så fungerar bibliotekssystemet bra. Det är i stället innan och under
problemformuleringen, som eleverna behöver mest hjälp (ibid., s. 133). Det är då som
formella handledare, det vill säga bibliotekarier och lärare, har en viktig funktion att fylla.

Handledarens funktioner under de olika faserna vid informationssökning delar Kuhlthau
upp på fem nivåer. På varje nivå kommer därför hans/hennes arbetsuppgifter att se olika
ut. I kapitlet som presenterar och analyserar  uppsatsens empiriska undersökning visas
bibliotekariens egen och vårdlärarnas uppfattning om vilken bibliotekariens handledande
roll är, det vill säga på vilken nivå den ligger när det gäller att hjälpa elever igenom
informationssökningsprocessen i samband med att de arbetar självständigt med en
fördjupningsuppgift.

%��&
 '�
 (�����)	�� Bibliotekariens ansvar är att genom klassifikationssystem erbjuda
tillgång till en organiserad samling. Tryckta hjälpmedel, som t. ex. ”Gör så här”-
broschyrer beskriver hur man gör för att använda en specifik källa, eller ”Stigfinnare”
upplyser om vilka källor som kan vara användbara för att utforska ett allmänt ämne. Nivå
1 är på så sätt helt opersonlig: ”No intervention with the individual user is provided to
match the instruction with a unique aspect of a problem or with individual learning style
or ability” (ibid., s. 146f).

%��&
 *�
 �	�� �	�� Håller planerade orienteringsrundor vid enstaka tillfällen för större
grupper, i sällsynta fall även för enskilda elever. En sådan orienteringsrunda kan äga rum
i t. ex. början av terminen för nya elever. Syftet på visningsrundan är att göra eleverna
uppmärksamma på att biblioteket finns och vilka resurser det tillhandahåller. Kartor samt
översikter över procedurer och ”policies” är vanliga som hjälpmedel i biblioteket.
Visningsrundan ges i form av en föreläsning, enligt Kuhlthau är det då lätt hänt att all
information levereras på en gång, så att eleverna blir osäkra. Informationsutbildningen är
på detta stadiet ännu inte relaterad till någon särskild uppgift inom en snar framtid. Det
handlar snarare om en allmän orientering för framtida bruk. På så sätt kommer nivå 2 att
vara konstlad och gör endast obetydlig nytta. Hur mycket den enskilde eleven kommer att
få ut av informationsutbildningen blir i själva verket beroende av hans eller hennes
tidigare erfarenheter och kunskaper (ibid., s. 148f).

%��&
+�
����� ����� Ger instruktioner om en enstaka källa som för det mesta knyts till en
specifik uppgift. En källa som bedöms vara lämplig och relevant för frågeställningen
väljs ut. Helst ska instruktionerna ges i samband med att eleverna arbetar med att lösa
uppgiften. Bibliotekarien visar hur man lokaliserar information genom att använda en
viss informationskälla eller ett visst referensverktyg. Som exempel nämner Kuhlthau
förklaringar av hur ett index används för att lokalisera artiklar i tidningar och tidskrifter.
På nivå 3 är huvudsaken att eleverna lär sig principerna för hur information är ordnad,
eftersom det är dessa som senare kommer att överföras och tillämpas på liknande verktyg
och källor. Utbildningen kan ges under ett flertal tillfällen utan anknytning till varandra,
men med enbart en källa vid varje tillfälle. Bibliotekarien samarbetar med läraren för att
hitta relevanta källor till arbetet. Det förekommer viss planering i förväg, men det rör sig
mer om separat undervisning än om lagundervisning mellan bibliotekarier och lärare
(ibid., s. 149).
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%��&
,�
� ���� Bibliotekarien arbetar på så vis att han eller hon under en serie tillfällen
ger råd om strategier för hur man lokaliserar och använder källor som kan komma till
användning när eleverna ska lösa ett visst problem. Utbildningens syfte är att lära ut en
sökstrategi samt förståelse för vitsen med att använda olika sorts källor i en bestämd
ordning. Bibliotekarien hjälper eleverna att förstå hur bibliotekets källor förhåller sig till
varandra. Utöver det egna skolbiblioteket kan man med fördel även hänvisa till källor
utanför biblioteket. Det kan också ingå i bibliotekariens uppgift att undervisa i
informationssökningsprocessen, utan att för den sakens skull gå på djupet. Kuhlthau
påpekar emellertid att det ännu på nivå 4 är elevernas förmåga att lokalisera och använda
informationskällor som ses som det viktigaste syftena med handledningen. Själva den
resonerande processen som självständig forskning vilar på berörs därmed inte.
Bibliotekarien och lärarna planerar i god tid före uppgiften så att de ska kunna integrera
informationsutbildningen i den ordinarie undervisningen på bästa sätt. Läraren ger
sammanhanget och syftet med uppgiften, medan bibliotekarien står för resurserna. De två
diskuterar dock gemensamt syften och resurser samt planerar det fördelade ansvaret för
undervisningen (ibid., s. 150).

%��&
 -�
 $� ��	���� Undervisar om forskningsprocessen och ger eleverna ”holistic
interaction over time”. Handledningen omfattar inte enbart identifiering av källor och
förslag till söksekvens, utan även rådgivning i hur man tolkar information för att gripa sig
an ett problem. Fokus ligger på lärprocessen som följer efter informationstillgång och
dess användning. Holistisk interaktion omfattar hela det dynamiska samspelet mellan
tankar, handlingar och känslor som informationssökningsprocessen innebär. Uppmuntran
och stöd är viktiga beståndsdelar på denna nivå. Det främsta syftet med handledningen på
nivå 5 är att förbereda eleverna inför framtida lärsituationer i samband med
informationstillgång och dess användning genom att ge dem kunskap samt förmåga i
informationssökningsprocessen. Samtidigt som användarna får kännedom om strategier
för hur man arbetar sig igenom själva sökprocessen, ges visserligen även strategier om
hur man lokaliserar informationskällor, men handledarens främsta målsättning är ändå att
ge eleverna kunskaper i problemlösning som de kan tillämpa vid framtida lärsituationer.
Den biblioteksutbildning som bibliotekarien erbjuder integreras till fullo med den
enskilde elevens problem. Handledaren på Counselornivån är en aktiv deltagare i det
undervisande laget, bestående av lärare, administratörer och kursplanerare. Tillsammans
utformar de undervisningen (mål- och syftesbeskrivningar), beslutar om metoder och
aktiviteter samt bestämmer hur utvärderingen ska gå till. På nivå 5 bidrar bibliotekarien
med sina kunskaper om resurser, teknologi och informationssökningsprocessen. Lärarna å
sin sida beskriver ämnesinnehållet för eleverna och förklarar uppgiftens sammanhang
(ibid., s. 151). Kuhlthau menar att det är betydelsefullt att utbilda eleverna i hur
informationssystem i allmänhet är uppbyggda och hur man hittar i dem, i stället för att
lära dem använda ett speciellt bibliotek.
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Litteraturgenomgången är uppdelad i två underrubriker. Den första handlar dels om
huruvida en handledare behöver vara kunnig i det enskilda ämnet för att handleda elever i
det, dels bibliotekariers och lärares olika syn på vad syftet med ett självständigt arbete är.
Den andra underrubriken tar upp olika strategier handledare kan använda sig av för att
hjälpa elever under informationssökningsprocessens gång.
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Brigitte Kühne, dåvarande chef för skolbibliotekscentralen i Kalmar, har lagt fram en
avhandling om lärande av och undervisning i biblioteks- och informationskunskaper.
Studien, som kom att benämnas Barkestorpsprojektet, utfördes i årkurserna 4-9. Syftet
med forskningen var bland annat att ta reda på om bibliotekarien var delaktig i
planeringen inför arbetet och hur bibliotekariens kunskaper i informationssökning togs
tillvara i undervisningen. Målsättningen var inledningsvis att Kühne och de andra berörda
bibliotekarierna tillsammans med lärarna skulle planera undervisningen. Meningen var att
lärarna skulle fungera som ämnesexperter, medan bibliotekariernas funktion var
informationsspecialisternas. Tillsammans med lärarna planerades när och hur ämnet och
biblioteket skulle presenteras för eleverna.

Kühne anser att svenska skolbibliotekarier är bra på att lära elever söka och finna
information samt att jämföra och granska den, men frågar sig samtidigt huruvida vi har
lärt dem att använda informationen (1993, s. 51). Hon menar att skolbibliotekarier måste
arbeta mer med att utveckla en förståelse för helheten hos eleverna:

Eleverna behöver hjälp med att uppfatta de olika stadierna i denna process, och de behöver också
hjälp med att utveckla olika strategier som de kan applicera till de olika stadierna i processen. Har de
väl förstått denna process och behärskar de ett antal sökstrategier, så är de bättre rustade att överföra
sin biblioteks- och sökkunskap till andra (och annorlunda) situationer (Kühne 1993, s. 52).

Resultaten från Barkestorpsprojektet visade att bibliotekarierna ofta blev satta på
undantag i lärarnas planering. De var visserligen alltid välkomna att delta, fast på lärarnas
villkor. Det gjorde det svårt för bibliotekarierna att planera sitt arbete, så i själva verket
kom deras informationskompetens aldrig att utnyttjas. Projektet visade också att lärarna
inte hade någon speciell målsättning med temaarbetet, förutom att eleverna skulle
”kunna” vissa saker. Lärarnas inställning stämde inte överens med Kühnes egen, t. ex. att
temaarbetet i biblioteket kunde utnyttjas för att utveckla elevernas
informationskompetens. ”Själv försökte jag förklara att projektet, förutom
faktakunskaper, ville ge eleverna ”nycklar” till ett framtida kunskapssökande, att detta
var målet med ett �������	�����	��� undersökande arbetssätt” (ibid.).

Kühne poängterar följaktligen betydelsen av att bibliotekarien som informationsspecialist
förutom att presentera bibliotekets bestånd även förklarar för eleverna hur
ämnesordsregister, signum, klassifikationssystem och katalog används. Hon betonar
dessutom betydelsen av att handledaren förklarar för eleverna varför de ska arbeta från
helhet till detalj: från uppslagsböcker, årsböcker, översiktsverk och monografier till
tidnings- och tidskriftsartiklar samt skönlitteratur (ibid., s. 211f).

I sin handledning bör bibliotekarien och lärarna uppmuntra eleverna att fundera ut en
informationssökningsplan och tidsplan. De ska ge handledning i att sovra bland
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information och visa källhänvisningsteknik. Kühne anser att bibliotekarien med fördel
även kan ge handledning i textbearbetning, som t. ex. hur man använder nyckelord och
stolpar (ibid., s. 212f). Det är viktigt att handledarna lär eleverna att jämföra olika källor:

För att koppla ”helhetsbilden” till bibliotekskunskapen föreslog vi att man tillsammans med eleverna
gick igenom att olika källor gav olika fakta. Vilka var då korrekta, och hur skulle man kunna ta reda
på och kontrollera det? I vilka andra situationer kunde man ha nytta av att kunna detta? De gånger vi
diskuterat detta med eleverna efter redovisningarna hade vi fått ett positivt gensvar av dem, så vi
tyckte att det var värt att pröva vidare. För många av dem blev det en verklig ”aha-upplevelse” att
fakta kunde se olika ut beroende på vem som skrivit om det, vilken synvinkel man anlagt, vilka
motiv man haft osv (Kühne 1993, s.  214).

Louise Limberg, lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås, har i sin avhandling studerat
samspelet mellan informationssökning och lärande hos gymnasieelever under en
fördjupningsuppgift. Undersökningen är främst gjord på individnivå2, men även till viss
del på undervisningsnivå3. Läraren tillfrågades bland annat om hans syn på
problemorienterad undervisning och informationssökning i samband med den samt
samarbetet med bibliotekarien under fördjupningsarbetet. Bibliotekarien fick berätta om
sina tankar kring problemorienterat arbete, bibliotekets roll, sin handledning i samband
med det problemorienterade arbetet samt samarbetet med läraren (Limberg 1998, s. 98).

I motsats till Kühnes undersökning visade sig lärarens och bibliotekariens uppfattningar
om vad fördjupningsuppgiften gick ut på stämma väl överens. Läraren menade att syftet
visserligen var att eleverna skulle lära sig mer om ämnet, men huvudsaken var att de
lärde sig arbets/forskningsprocessen. Läraren påpekade värdet av att eleverna får
förståelse för att fakta kan innehålla värderingar, och att man därför måste fundera över
hur man ska förhålla sig till dem. Däremot tyckte han inte att det var särskilt viktigt att
eleverna letade efter fakta, det väsentliga var i stället själva bearbetningen och analysen
av informationen (ibid., s. 108f).

När läraren presenterade ämnet för eleverna fick de bara ”grundläggande faktauppgifter”
om ämnet. Vid arbetets slut menade han emellertid att det nog hade varit klokt att dela ut
tryckt information, eftersom eleverna haft svårt att på egen hand hitta informationsvägar
och –producenter. Vad gällde handledningen, ansåg han att sådan som hade med
informationssökning att göra var bibliotekariens ansvar, medan han själv tog hand om
handledning som rörde tidsplanen, instruktioner om de olika faserna i arbetet och
dagbokskommunikationen med eleverna. Emellertid gav han ingen handledning i själva
skrivarbetet. Biblioteket och bibliotekarien uppskattades mycket (ibid., s. 109f). Läraren i
Limbergs studie gav alltså inte bibliotekarien en processrelaterad handledande roll, utan
en informationsrelaterad sådan.

Som nämnts ovan ansågs handledning i informationssökning vara bibliotekariens ansvar.
Inför fördjupningsuppgiften hade hon utarbetat en skriftlig presentation av bibliotekets
databaser och sökinstruktioner, men gav inte mycket handledning i datorbaserad sökning
under arbetets gång. En stor del av arbetet bestod i att förklara hur referenserna var
uppbyggda, hur de tolkas och att ta fram artiklarna som eleverna hittat referenser till
(ibid., s. 112).

                                                          
2 Eleverna och deras lärande.
3 Bibliotekariens och lärarens situation.
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Bibliotekarien kände inte till de uppsatta målen för fördjupningsarbetet, och deltog inte
alls i det pedagogiska arbetet. Sovring och texttolkning, som ju i högsta grad hör till
processrelaterad handledning, tog hon inte upp på grund av tidsbrist. Hon sa att hon hade
”täta men snabba kontakter med läraren” och att ”han bestämmer och jag hjälper till där
det behövs” (ibid., s. 113).

I Kühnes och Limbergs forskning råder det delade meningar om huruvida handledare
behöver vara förtrogna med ämnet eleverna fördjupar sig i eller inte. Helene Hård af
Segerstad et al., som gemensamt utbildat blivande PBL-handledare på olika högskolor
och universitet i Norden, talar inte i termer av biblioteks-och informationsvetenskap, men
deras resonemang går ut på att alla [således bibliotekarier, min anm.] som är insatta i hur
PBL fungerar kan handleda i problemlösning. De är emellertid av den åsikten att endast
en handledare som är ordentligt insatt i det enskilda ämnet kan handleda elever på den
metakognitiva nivån, eftersom ”Den som är grundligt skolad inom området förstår hur
kunskapen är strukturerad, hur man skapar hypoteser och hur fakta ordnas. Känner man
sig hemma i detta kan man också ställa de frågor på den metakognitiva nivån som de
behöver för att fördjupa sitt tänkande” (Hård af Segerstad et al. 1997, s. 120). De tillägger
dock att det kan vara på sin plats med en varning. En handledare med stora
ämneskunskaper kan omedvetet råka bidra med för mycket, så att elevernas
metakognitiva utveckling snarare hindras än stimuleras (ibid.): ”Tillfredsställelsen de
känner då de lägger kunskapen för sina fötter kan gå förlorad om de har en handledare
som hela tiden har behov av att visa upp sitt eget kunnande” (ibid., s. 69). Hård af
Segerstad et al. menar att handledarens allra viktigaste arbete är att utveckla elevernas
metakognitiva tänkande. De tycker det är vanligt att eleverna analyserar och löser
problem på ett impulsivt och reflexmässigt sätt, i stället för att reflektera på den
metakognitiva nivån. Handledarens insatser blir då viktiga för att stimulera eleverna till
att fördjupa sitt tänkande. Först därigenom uppfyller han eller hon sitt mål att understödja
de studerandes utveckling mot fortsatt livslångt lärande och nyfikenhet på ny kunskap
(ibid., s. 123).

Hård af Segerstad et al. skriver att handledaren hela tiden bör ha ett metakognitivt
förhållningssätt i sin handledning, d. v. s. fokusera sitt intresse på elevernas sätt att tänka.
Genom att regelbundet fästa elevernas uppmärksamhet på hur de tänker och på
alternativa tankesätt kommer deras tänkande att utvecklas dels i en generellt vetenskaplig
riktning, dels i enlighet med de regler som gäller för tänkandet i det kunskapsområde de
tränas i (ibid., s. 115f). Det handledaren kan göra för att underlätta tankeprocessen är att
ställa frågor till eleverna som får dem att bli medvetna om vilken typ av frågor de kan
ställa sig själva för att bearbeta problemet vidare och som så småningom leder till att de
säkrare kan veta vad de behöver lära sig. ”Handledaren säger inte om de studerande
tänker rätt eller fel utan stimulerar dem till att reflektera över frågor som kan leda dem till
att utveckla metakognitiva förmågor” (ibid., s. 116). Handledaren kan fråga om ”sätt att
kategorisera, skillnader, samband, hypoteser samt visshetens grunder” (ibid., s. 121).

Barkestorpsprojektet visade att lärarnas mål med fördjupningsuppgiften var att ge
ämneskunskaper, medan Kühne ansåg att det dessutom kunde utnyttjas för att utveckla
elevernas informationsfärdigheter. Hon såg sovring och källjämförelser som viktiga
inslag i arbetet. Läraren i Limbergs studie hade samma uppfattning som Kühne, att
fördjupningsuppgifter kan användas för att uppmärksamma eleverna på att även fakta kan
innehålla dolda värderingar. Han betonade analysering och bearbetning av information,
vilket han själv ville gå igenom med eleverna. Om man med dessa begrepp förutom
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källkritik också menar att kunna se skillnader och samband, samt att upptäcka olika
kategorier information kan delas in i, kan man ana ett samband med vad Hård af
Segerstad et al. menar med att endast ämneskunniga lärare kan ställa frågor till eleverna
som leder till att de analyserar och bearbetar på ett bra sätt. Tanken är då att endast den
som är ordentligt insatt i ämnet klarar av att se relevanta skillnader och samband i
informationen, och följaktligen även kan avgöra vad som är sant eller falskt.
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I informationsåldern har bibliotekarier en viktig funktion på den femte
undervisningsnivån, vilket innebär att de ofta får en Counselorfunktion under
informationssökningsprocessen (Kuhlthau 1994, s. 179f). En handledningsstrategi är en
taktik som handledare använder för att hjälpa elever söka information eller ta sig genom
sökprocessen (ibid., s. 40). Det är i början av informationssökningsprocessen som
handledarens insatser behövs som mest, då bibliotekarien i sin egenskap av Counselor
handleder elever så att de får en öppen hållning till uppgiften de ska arbeta med. Det är
viktigt att eleverna inledningsvis förstår att osäkerhet är något helt naturligt i lärprocessen
(ibid., s. 180).

Att formulera sig
 innebär att tänka, reflektera och utveckla en förståelse för ett ämne,
samt att därefter definiera det. Att formulera kan även innebära ett tänkande som leder till
tolkning av och meningsskapande ur information, eftersom formuleringen är en
förutsättning för att avgöra huruvida information är relevant eller ej. Själva formuleringen
är den mest komplicerade, men samtidigt den viktigaste, fasen under
informationssökningsprocessen. Det upplevs ofta som frustrerande att redan inledningsvis
i informationssökningsprocessen möta en stor mängd ny information som ger olika
vinklingar på ämnet och inte stämmer med det man redan vet. Handledning som
underlättar formuleringen är samtal, skrivande, läsning och reflektion (ibid., s. 113ff).

Elevernas hållning gentemot fördjupningsuppgiften är också en viktig faktor för att
arbetsprocessen ska gå smidigt. Öppen hållning är lämplig i början av
informationssökningsprocessen (Initiation, Selection och Exploration), eftersom eleverna
måste kunna se olika möjligheter med uppgiften. De måste tidigt få tillfälle att reflektera,
undersöka och upptäcka det allmänna ämnet så att det vid det slutliga ämnesvalet
verkligen blir den vinkling på ämnet som de är intresserade av. Kuhlthau skriver att
handledarens råd till eleverna bör vara att slappna av och acceptera att de känner
osäkerhet inför uppgiften, läsa in sig på ämnesområdet och reflektera över den nya
informationen (ibid., s. 118f). Mot slutet av informationssökningsprocessen (Formulation,
Collection och Presentation) blir hållningen allt mer avgränsande. Det allmänna ämnet
fokuseras och eleverna samlar bara information som är relevant för deras ämnesval
(ibid.).

Handledare har olika uppfattningar om vad informationsfärdigheter är och hur man ska
handleda elever för att utveckla deras informationsfärdigheter. Louise Limbergs
definition av begreppet är att kunna sovra, värdera, bedöma, tolka, reflektera kritiskt över,
analysera och dra slutsatser ur olika informationskällor (1998, s. 62). Jag uppfattar det
som att begreppen informationsfärdigheter och informationsanvändning ligger nära
varandra, därför har jag bedömt att även begreppet informationsanvändning kan vara
användbart i sammanhanget. Limberg definierar det som en intellektuell aktivitet som
innebär att man läser, funderar över sin muntliga eller skriftliga information, jämför
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källorna, analyserar, granskar och värderar, sammanställer och skapar mening ur
informationen (ibid., s. 20).
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Inledningsvis är det en god idé att låta eleven lägga fram sitt ämne som en berättande
historia i stället för som en färdig fråga, eftersom informationsbehovet då  uttrycks på ett
mer naturligt sätt (Kuhlthau 1994, s. 178f). Den fortsatta dialogen mellan handledare och
elev
bör därefter vara öppen och explorativ: Vilka idéer tycker du är viktigast för dig?
Vilka frågor har du och vilka svårigheter kan du se? Vad är centralt i ditt tänkande, har du
någon ledande idé i dina sökningar? Tror du att du har missat något i ditt tänkande och
vilka motsägelser finns i den information du har funnit? (ibid., s. 183). Översiktsläsning
är en lämplig strategi i början, eftersom den ökar förståelsen för ämnet. Kuhlthau
understryker vikten av att handledaren är noga med att skilja på handledning som ges före
och efter problemformuleringen. Efter problemformuleringen ska enbart relevant
information samlas in (ibid., s. 184).

Handledaren kan uppmuntra eleverna att använda mind-maptekniken, skriva och samtala
för att underlätta bearbetning av den insamlade informationen (ibid.). Tony Buzan, som
föreläser i tekniker för effektivt tänkande och minne, skriver att hjärnan har lättare att
bearbeta information om hela hjärnan är aktiverad, det vill säga både vänster och höger
hjärnhalva4. Han menar att en effektiv mind-map av den anledningen ska utformas med
hjälp av pilar, symboler, geometriska och tredimensionella figurer, teckningar och färger
(ibid., s. 117ff). Buzan, som skapat mind-maptekniken, menar att den har en mängd
fördelar framför den linjära formen av anteckningar:

1. Det centrala temat blir bättre definierat.
2. Varje tankes relativa betydelse framträder tydligare. De viktigaste idéerna ligger närmare centrum

och mindre viktiga ut mot periferin.
3. Sambandet mellan nyckelbegrepp blir lättare att se genom att de står tillsammans eller kopplas

ihop med linjer.
4. Som en följd av ovanstående blir det lättare både att repetera och att minnas.
5. Den öppna strukturen gör det möjligt att lätt lägga till eller ändra, utan att det blir kladdigt (ibid.,

s. 98f).

Skrivande kan användas för att underlätta tänkande och förståelse. Det hjälper eleverna
att se samband och motsägelser i informationen, kanske upptäcks kunskapsluckor som
behöver fyllas. Eleverna kan välja att antingen skriva för sig själva eller diskutera texten
med handledaren. Kuhlthau menar att det kan vara bra att föra en forskningsjournal 10-15
minuter varje dag, där eleverna skriver om sitt ämne. Hon föreslår att handledarens
instruktioner om hur en forskningsjournal utformas kan se ut på följande sätt:

In early stages when you are deciding on what topic to choose, write to clarify or define possible
choices. Write about conversations you have about your topic. As you proceed in the process write
your reactions on your readings as well as your thoughts and questions about your topic. Be sure to
record all incidents where you made an important decision or discovery. Include the development of
a central theme, a point of view or focus in your thinking. Record any deadend of a path or change
in the problem or topic which prompted a new approach (Kuhlthau 1994, s. 182f).

                                                          
4 ”Hos de flesta har den vänstra sidan av hjärnan hand om logiken, språket, förnuftet, siffror, linjära
strukturer, analys osv – det man brukar kalla ’akademiska aktiviteter’. […] Högra sidan av hjärnan har hand
om musik och rytm, bilder och fantasiföreställningar, färger, dagdrömmar, förmågan att känna igen
ansikten, mönster och strukturer” (Buzan 1994, s. 13f).
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Kuhlthau påpekar att ovanstående förmågor är bra redskap som bidrar till att utveckla
informationsfärdigheter, och som därför bör utnyttjas som handledningsstrategier (ibid.,
s. 184). Att minnas innebär att tänka och minnas grunddragen i det man läst och samlat
in. Kuhlthau menar att minnet spelar en viktig roll när vi använder information, eftersom
vårt minne är selektivt, d.v.s. vissa saker glöms bort medan andra lagras i minnet. Att
locka fram personliga historier och berättelser som knyter an till ämnet är betydelsefullt
när handledare hjälper elever att välja ut det som har personlig betydelse för den enskilde
eleven. Kuhlthau rekommenderar handledare att stimulera eleverna till att försöka se
samband med det som de redan vet och notera vad som stämmer överens med respektive
motsäger deras egen uppfattning (ibid., s. 184f).

Att sammanfatta är när man ordnar idéer i komprimerad form och meningsfull följd. Det
leder till att centrala teman i informationen utkristalliseras. Att bara berätta det som är
viktigt och utelämna allt oviktigt kräver att individen har förmågan att avgöra vad som är
relevant för det egna ämnet (ibid.).

Att formulera om är när man med egna ord berättar om det som någon annan skrivit eller
sagt. När man samtalar eller skriver om insamlad information, bidrar det automatiskt till
att friska upp minnet. Handledaren ska uppmuntra eleverna att bryta sig loss från
originaltexten och använda sina egna ord (ibid., s. 185f).

Att utvidga är när man tar idéer från ny information och på så sätt utökar sina kunskaper
om ett ämne. Det kan också vara att upptäcka samband i information, man ”vidgar sina
vyer”, samt att tolka och tillämpa informationen allt eftersom bearbetningsprocessen
fortgår (ibid., s. 186).
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Färdigheter i kritiskt tänkande innebär bl. a. att kunna skilja fakta från värderingar, att
bedöma en källas trovärdighet, att skilja relevant information från irrelevant sådan, att
upptäcka partiskhet och att kunna skilja pålitliga påståenden från icke pålitliga (Mancall
et al. se Limberg 1998, s. 63).

Det finns många handledningar på Internet som syftar till att hjälpa elever med råd som
rör analys och värdering av information. Jag har valt att använda UGGLAN, därför att jag
tyckte om dess utformning som var rakt på sak med koncisa informativa texter.
UGGLAN, som är en akronym bestående av orden Undra, Gräva, Grunna, Lagra,
Använda och Notera, är ett virtuellt gymnasiebibliotek som skapats av
gymnasiebibliotekarier i Göteborg. De vill genom det ge eleverna stöd och handledning i
informationshantering. Redaktörer för UGGLAN är Margareta Blomberg-Jonsson, Carin
G. Hansson och Lena Wallin, men sammanlagt 16 gymnasiebibliotekarier arbetar med
det virtuella gymnasiebiblioteket. Det är i samband med projektet Gymnasiebibliotek i
utveckling som UGGLAN skapats, projektet har haft stöd av KK-stiftelsen (Hansson
1997c). I UGGLAN kan eleverna bland annat följa bibliotekariernas webbkurser i
informationshantering. Läroverket kallas den del där eleverna får handledning i bland
annat analytisk läsning, kritisk granskning och värdering av information. UGGLAN
skiljer sig från ovan beskrivna handledningsstrategier genom att eleven inte får direkt
handledning. Medan direktkommunikation med bibliotekarien skulle kunna leda till att ett
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allmänt råd konkretiseras, ger UGGLAN allmäna råd som eleven får tillämpa på egen
hand.

Att läsa analytiskt, skriver gymnasiebibliotekarierna, är att läsa med pennan i handen och
flitigt använda ordböcker, lexikon och uppslagsverk, samtidigt som man för anteckningar.
Det man ska ge akt på när man läser en text analytiskt är följande:

Se efter om texten innehåller några grundläggande uppfattningar, idéer eller begrepp.
Innehåller texten fakta, t. ex. statistik eller andra faktauppgifter? Används dessa fakta som argument
för författarens åsikter?
Använder författaren olika argument? Är hon/han för eller emot någonting?
Innehåller texten motsatsförhållanden eller jämförelser?
Finns det exempel i texten? Är de i så fall bra exempel eller kan du hitta på bättre exempel själv?
Innehåller texten någon röd tråd? Vad betyder i så fall den?
Lär texten dig att upptäcka något nytt?
Tänk ut egna bra argument om du inte tycker lika som författaren.
Undersök författarens sätt att skriva. Stämmer stilen överens med innehållet?
Citerar författaren några andra källor. Säger dessa källor någonting om vad författaren tycker?
(Hansson 1997a).

Ytterligare ett grundläggande steg vid informationsbearbetning är enligt bibliotekarierna
kritiskt tänkande. De understryker vikten av att vara uppmärksam på vad som är
värderingar och vad som är kontrollerbara fakta när man läser texter av olika slag:
webbsidor, böcker, tidningar och tidskrifter. De ger eleverna följande råd att ha som stöd
när de behöver kontrollera om något är sant eller falskt:

Se efter vem som skrivit texten! Vet du något om författaren? Är du säker på att hon eller han talar
sanning?
Varför tror du att texten har skrivits?
Tror du att författaren hade någon avsikt med texten? I så fall vilken?
Försök se om texten du kollar innehåller värderingar, eller påståenden av någon som har anledning
att uttrycka sig på ett speciellt sätt (t. ex. genom att den som skriver tillhör någon organisation eller
liknande)!
Är du säker på att du själv förstår texten? Förstår du alla sammanhang och alla ord? Slå upp i
ordlistor och tala med din lärare om allt som är oklart!
Om du själv skulle skrivit om samma ämne kanske du skulle ha skrivit på ett annat sätt? Saknar du
något i en text som kanske finns med i en annan text om samma ämne? Tror du att författaren med
avsikt låtit bli att ta med något i sin text? Varför har en del fakta uteslutits?
Det är viktigt att du inte bara använder 	
 text som källa! Använd flera källor och du kan jämföra
fakta. Då är det lättare för dig att se om någon text verkar vara vinklad eller osann (Hansson 1997b).

I UGGLAN finns även en mall som hjälp för värdering av webbsidor. Eleverna
uppmanas se efter om namnet på ansvarig utgivare eller författare finns utsatt och om
dess e-postadress anges. De ska även fundera över syftet med att sidan har publicerats
och om den kan tänkas rikta sig till någon särskild målgrupp och i så fall vilken. Datum
för när sidan skapades samt när den senast uppdaterades är viktigt att veta. I det
sammanhanget ska eleverna bedöma i hur hög grad aktuell information och uppdatering
behövs för deras informationsbehov. Det är bra om sidan genom länkar eller andra
hänvisningar kan inleda en sökkedja till annan relevant information (Hansson 1997d).
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Presentationen och analysen av det empiriska resultatet är sammanvävda i texten.
Respondenternas tankar om informationsfärdigheter, handledning och vårdyrken, samt
deras berättelser om sina handledningsstrategier analyseras mot bakgrund av texterna i
litteraturgenomgången.
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Frågorna som ställdes till bibliotekarien och tre vårdlärare på ett Vårdgymnasium var
öppna till sin karaktär för att respondenterna fritt och spontant skulle få berätta om sina
erfarenheter. Jag inledde med allmänna frågor om deras personliga bakgrund, och
fortsatte sedan med informationsfärdigheter. Först fick de berätta om vad de själva ansåg
vara informationsfärdigheter, innan jag presenterade Limbergs definition av
informationsfärdigheter för dem. På så sätt fick jag dels veta deras egna tankar, samtidigt
som jag kunde försäkra mig om att vi fortsättningsvis talade om samma sak.

Detta avsnitt syftar till att presentera de fyra respondenterna. Genom att kortfattat återge
deras tankar om informationsfärdigheter, handledning och vårdyrken vill jag ge en
bakgrund till följande avsnitt som handlar om hur de handleder eleverna i granskning och
värdering av information samt genom informationssökningsprocessen i samband med att
eleverna arbetar självständigt med fördjupningsuppgifter.

Gymnasiebibliotekarien Maria, som inte har studerat medicin, säger att hon inte har
tillräckligt mycket kunskap om hur arbetet i vården ser ut för att säga exakt hur
informationsfärdigheter kommer till användning där. Hon tror dock att det framför allt är
vårdpersonal med högskoleutbildning som har direkt användning av
informationsfärdigheter, eftersom det är de som ständigt läser om ny medicinsk
forskning, men hon tillägger att all vårdpersonal givetvis måste kunna dokumentera, läsa
och förstå innehållet i en medicinsk beskrivning. Det är viktigt för vårdpersonal att tänka
på om medicinska forskningsresultat är nya eller gamla och vem som är upphovet till
information. Hennes erfarenhet är att eleverna inte själva inser värdet av att kunna se om
en medicinsk text är ordentligt medicinskt underbyggd eller inte. Hon upplever därför att
det finns ett stort behov av att handleda elever i att värdera information, såväl upphov
som innehåll, men även att analysera och förstå innehållet i den. Hon märker att det
behovet har blivit särskilt tydligt nu på senare tid då Internet fått så stort genomslag. Hon
tror, i likhet med vad Hård af Segerstad et al. säger om att alla som har kunskaper i hur
PBL fungerar kan handleda i allmän problemlösning, inte att hennes handledning i hur
man värderar medicinsk information påverkas av att hon inte har ämneskunskaper i det,
eftersom hennes handledning i källkritik består i att förmedla allmänna
värderingskriterier. Hon tillägger emellertid att det finns tillfällen när hon skulle behövt
ämneskunskaper. För det mesta är Maria försiktig med att hjälpa eleverna förklara termer
och begrepp som de stöter på i information, fast hon säger att man även inom medicin
kan skilja mellan allmängiltiga begrepp, som t. ex. rättvisa och integritet inom etikkursen,
och medicinska fackuttryck.

Siv, som undervisar i bland annat etik och psykiatri, anser att informationsfärdigheter är
mycket viktiga i alla vårdyrken. Begreppet informationsfärdigheter förknippar hon främst
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med att veta var och hur man hittar information (traditionell syn på begreppet), men även
i viss mån att kunna läsa medicinska texter samtidigt som man tänker kritiskt på vad man
läser.

Inger, som undervisar i vårdkunskap, medicin, sjukdomar, läkemedel och anatomi,
berättar att arbetslag är vanliga inom vården i dag och att även undersköterskor (utan
högskoleutbildning) ofta blir delegerade speciella ansvarsområden. Då är det mycket
viktigt att informationen de använder är ordentligt medicinskt underbyggd. Hon tillägger
emellertid att undersköterskorna oftast får sin information muntligt från läkare och
sjuksköterskor, så därför är den i praktiken redan granskad när de tar del av den. I
begreppet informationsfärdigheter lägger hon inte bara att kunna hitta och använda
information, utan  betonar även förmågan att på ett objektivt sätt kunna resonera och
tänka kring ett fenomen, som t. ex. högteknologi i vården:

Jag brukar ibland diskutera med mina elever till exempel det här med vissa avancerade operationer
eller med tanke på det här med donationer, man pratar om det här med pengaplacering i vården, man
kan fundera på att vad tycker man? Ska man satsa på att ett fåtal människor får hjälp att byta ut
nästan alla kroppsdelar eller ska man satsa på de kroniskt sjuka och hjälpa många fler fast på ett
annat sätt? Det finns inget enkelt svar på den frågan, men man kan väcka sådana tankar hos eleverna
också…(Inger).

Bibliotekarien Maria, Siv och Inger uttrycker alltså samma uppfattning om att deras
vårdelever i arbetslivet kommer få användning av sina kunskaper i
informationsfärdigheter, fast på olika sätt och i olika hög grad. Tandvårdsläraren Eva
däremot, anser att tandsköterskor inte behöver informationsfärdigheter i arbetslivet,
eftersom deras arbetsuppgifter är praktiska snarare än teoretiska. Hon säger att
tandläkarna bestämmer över tandsköterskorna när det gäller exempelvis
behandlingsmetoder. Begreppet informationsfärdigheter inom tandvårdsområdet
associerar hon med att vara kunnig inom ämnesområdet, att kunna sina arbetsuppgifter.
För henne innebär det också att eleverna ska kunna knyta an vardagen till skolans ämnen.
Eva exemplifierar med den aktuella tandvårdsdebatten i media: försäkringar, fyllningar
etc.

Maria, bibliotekarien, framstår som den av respondenterna som funderar mest kring
handledning i informationsfärdigheter, vilket kanhända är naturligt eftersom det är så
centralt i bibliotekariers yrkesutövning. Kühne skriver att lärarna i Barkestorpsprojektet
ställde sig oförstående till att temaarbetet i biblioteket kunde utnyttjas även för att
utveckla elevernas informationsfärdigheter, förutom att bara ge fördjupade
ämneskunskaper (1993, s. 199). För bibliotekarien Maria handlar begreppet om att
granska material och källor, men även själva tänkandet kring det. Hon upplever att
eleverna har ett stort behov av att få handledning i att granska medicinskt material och att
tänka kritiskt kring det, men hon tycker det är svårt att räcka till. Hon säger att lärarna,
precis som vi sett i Barkestorpsprojektet, tenderar att fokusera på ämneskunskaperna när
eleverna arbetar självständigt i samband med en fördjupningsuppgift, på bekostnad av
forskningsprocessen. Hon tror att lärarna inte går igenom t. ex. hur man värderar och
granskar medicinska texter, eftersom elevernas informationsurval i samband med
självständigt arbete i biblioteket visar på stora brister. Hon upplever det inte som att
elevernas beteende gentemot information är likgiltig och nonchalant, hennes uppfattning
är att det snarare rör sig om okunskap (jfr. nedan i avsnittet om hur lärarna handleder i
kritisk granskning). Som bibliotekarie skulle hon gärna vilja få större insyn i det
pedagogiska arbetet och tycker det är synd att lärarna inte tänker på henne som en del i
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det undervisande laget. Hon önskar sig fler och mer djupgående diskussioner med lärarna
kring elevernas informationssökning, men inte så mycket hur eleverna söker utan mer vad
lärarna tänkt sig att informationssökningen ska användas till. Hon skulle också vilja veta
mer om hur mycket lärarna förväntar sig att eleverna ska kunna om faktagranskning och
källkritik. Kühne upplevde också att lärarnas syfte med självständiga fördjupningsarbeten
var att ge eleverna ökade ämneskunskaper (ibid.). Bibliotekarien i Limbergs studie
uttryckte samma önskan som Maria, nämligen att få större insyn i det pedagogiska arbetet
(1998, s. 113).

Respondenternas tankar om informationsfärdigheter inkluderar även det som Limberg
benämner informationsanvändning. Jag har funnit det väldigt svårt att jämföra
respondenternas svar med Limbergs definitioner, men klart är att bibliotekarien Marias
tankar delvis skiljer sig från lärarnas. Hon är såvitt jag kan förstå ensam om
uppfattningen att analys, sammanställning (dokumentation) och meningsskapande ur
medicinsk information ligger i begreppet informationsfärdigheter. Maria och Siv
förknippar det med att kunna läsa medicinska texter. Maria och Inger associerar det med
att tänka och fundera kring medicinsk information. Alla tre kopplar samman
informationsfärdigheter med att kunna granska, värdera och kritiskt reflektera över
medicinsk information. Ingen av mina respondenter nämnde sovring, bedömning,
tolkning eller att kunna dra slutsatser ur olika informationskällor när de berättade om sina
tankar kring informationsfärdigheter.

Tandvårdsläraren Evas idé om informationsfärdigheter är annorlunda jämfört med de
andra respondenternas uppfattningar. Jag kan inte se att hennes uppfattning stämmer in på
någon av de företeelser som Limberg lägger i begreppen informationsfärdigheter eller
informationsanvändning. Hennes föreställning om informationsfärdigheter är i stället att
man ska vara kunnig i ämnet tandvårdskunskap och kunna utföra sina arbetsuppgifter
som tandsköterska. Möjligen skulle jag kunna tänka mig att ”kunna knyta an vardagen till
skolans ämnen” kan vara det samma som att ”resonera och tänka om ett fenomen”
(Inger), som jag har tolkat som att fundera över sin information.

Samtliga lärare uppger att de ser Maria som en stor tillgång när deras elever arbetar
självständigt med fördjupningsuppgifter, men av deras svar att döma menar de då
informationsrelaterad handledning, som har med tillgång till information och dess källor
att göra (Kuhlthau 1994, s. 134). Läraren i Limbergs forskning menade också att
bibliotekariens handledning skulle vara informationsrelaterad, inte processrelaterad
(1998, s. 110). Ingen av lärarna i min studie hade tidigare tänkt på att bibliotekarien även
kan bidra med sin stora kompetens i processrelaterad handledning, som har med
problemlösning och lärande att göra (Kuhlthau 1994, s. 134). Det visade sig också att de
ställer sig lite olika till att Maria skulle kunna delta vid elevernas användning av
medicinsk information.

Siv säger att hon själv är dålig på att lära ut informationsfärdigheter och att hon inte har
funderat så mycket på att självständiga fördjupningsuppgifter kan utnyttjas för att ge
eleverna träning i informationsfärdigheter. När vi resonerat en stund om Limbergs
definition av informationsfärdigheter, d.v.s. att kunna sovra, värdera, bedöma, tolka,
reflektera kritiskt över, analysera och dra slutsatser ur informationskällor (1998, s. 62),
gör hon en spontan reflektion om bibliotekariens möjligheter att bidra med sina
kunskaper i att utveckla elevernas informationsfärdigheter:
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Tanken har aldrig slagit mig att man kunde samarbeta, att bibliotekarien kunde ha mer möjlighet att
vara mer involverad! (Siv).

Hon tycker det är förvånande att hon själv aldrig tänkt på att Maria kan hjälpa till även
med att lära ut hur information värderas, men ställer sig öppen till att ta hjälp med det.
Det uttalandet visar att Siv har en allmän syn på begreppet informationsfärdigheter;
handledarens uppgift är att förse eleven med allmänna värderingskriterier som kan
tillämpas även på medicinsk information, vilket står i motsats till vad Hård af Segerstad
et al. påpekat om att handledare måste vara ämnesförtrogna för att kunna leda elever rätt
vid analys och bearbetning av information med speciell inriktning (1997, s. 120).   

Medan Siv ställer sig öppen till Marias medverkan till att utveckla elevernas
informationsfärdigheter, intar Inger en reserverad hållning. Hon menar att hon som
vårdlärare är bäst lämpad att lära ut granskning och värdering av medicinsk information:

Där så tycker jag att lärare fortfarande har en viktig profession, att man måste faktiskt ha, i många
fall i alla fall, ha en viss kunskap själv för att kunna handleda eleverna, att man måste ha vissa
ämneskunskaper, även om inte jag står och talar om så här som förr, man berättade och talade om
alla svaren (Inger).

Hennes uttalande skulle kunna tolkas som att läraren ska gå in och aktivt granska
informationen åt eleven. Därmed riskerar hon, i sin egenskap av handledare med mycket
goda ämneskunskaper, att hjälpa till för mycket i elevernas bearbetningsprocess, som
Hård af Segerstad et al. varnat för (1997, s. 120). Jag tror att Inger har bristfällig eller
ingen kunskap alls om hur och vad bibliotekarien skulle kunna bidra med angående
informationsfärdigheter.

Eva och Inger ger Maria vad Kuhlthau kallar Organizerfunktion i
informationssökningsprocessen. De menar att bibliotekariens funktion är att erbjuda
tillgång till en organiserad informationssamling, men inget som helst deltagande under de
olika faserna vid elevernas självständiga arbete. Sådan undervisning ville de, liksom
lärarna i Kühnes och Limbergs studier, själva ansvara för. Siv öppnar däremot för Marias
deltagande ända upp till Counselornivå. Maria skulle då, förutom informationsrelaterad
handledning, även ge rådgivning i hur man tolkar information för att gripa sig an ett
problem. Handledarens främsta målsättning på Counselornivå är att förse eleverna med
kunskaper i problemlösning som de kan tillämpa vid framtida lärsituationer. Den
biblioteksutbildning som bibliotekarien erbjuder integreras till fullo med den enskilde
elevens problem (Kuhlthau 1994, s. 151).
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Frågorna om hur lärarna handleder för att utveckla sina elevers informationsfärdigheter
inleddes med att Siv, Inger och Eva fritt fick berätta om någon eller några självständig(a)
fördjupningsuppgift(er) som de låter eleverna arbeta med. Eftersom frågan var öppen till
sin karaktär, kom deras svar och mina följdfrågor att se något olika ut. Någon respondent
hade mer att säga än en annan i samma fråga etc. Jag ville veta deras egna erfarenheter, så
därför försökte jag undvika att ”pressa fram” svar från dem, som i själva verket kanske
inte var deras egna utan mina uttryck.
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Siv brukar låta eleverna forska självständigt i etik. Hon ger några frågeställningar som de
får välja på att jobba med, t. ex. olika etiska frågeställningar kring abort. Eleverna ska
sedan undersöka hur de olika religionerna och humanismen ställer sig i frågan. Inger
integrerar mindre självständiga fördjupningsuppgifter i sin undervisning genom att vid
jämna mellanrum låta sina elever ta fram en vetenskaplig medicinsk artikel och analysera
och förklara den, hon tycker att det inte blir så konstlat utan mer naturligt att koppla
träning i informationsfärdigheter till forskning om nya mediciner och
behandlingsmetoder. Genom att ofta ge uppgifter av mindre omfattning vill hon arbeta
långsiktigt med att utveckla elevernas förmåga att skaffa och tillägna sig information på
egen hand. Fördjupningsuppgifter som Evas elever brukar få arbeta självständigt med är
dels tandvård i andra länder, dels olika munhygieniska hjälpmedel, såsom
handikappanpassade tandborstar och olika material för att göra rent mellan tänderna.
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I informationsåldern har bibliotekarier en viktig funktion på den femte
undervisningsnivån, vilket medför att de ofta får en Counselorfunktion under
informationssökningsprocessen (ibid., s. 179f). Att formulera sig innebär att tänka,
reflektera och utveckla förståelse för ett ämne, samt att därefter definiera det. Själva
formuleringen är den mest komplicerade, men samtidigt den viktigaste fasen under
informationssökningsprocessen. Handledning som underlättar formuleringen är samtal,
läsning och reflektion (ibid., s. 113ff).

Kuhlthau skriver att det inledningsvis är en god idé att låta eleven lägga fram sitt
informationsbehov som en berättande historia (ibid., s. 178f). Handledaren kan fråga
eleven vilka idéer de tycker är viktigast och vilka frågor de har (ibid., s. 183). Siv
brukar
börja med att låta den enskilde eleven berätta om sitt ämne och vad han/hon vill veta.
Hon tycker det är viktigt att tidigt öppna en dialog med eleven och vara lyhörd för
hans/hennes önskemål. Sedan visar hon på tidigare arbeten som gjorts för att exemplifiera
hur en disposition kan se ut. Sivs erfarenheter är att eleverna behöver mest hjälp med att
avgränsa sitt ämne.

Det började med att hon kom då, det skulle handla om narkotika, det var vad jag fick veta från
början då. Jag frågade ju då hur hon hade tänkt sig det och hon hade tänkt sig då att hon skulle jobba
med varför det hände och varför människor fortsatte och de tjänade pengar på det här i Colombia
och att bönderna fortsatte att odla, plus liksom varför ungdomarna här… Så det var ju så här stort!
(Siv).

Hon betonar emellertid att den kvarvarande processen är elevens eget ansvar, och anser
därför inte att handledaren ska driva på eller aktivt gå in i den. Hon menar att eleven på
eget initiativ ska kontakta handledaren, som bara ska ställa upp med råd om arbetsmetod,
inte ge gratis ämneskunskaper. Översatt till Kuhlthaus språk, uppmuntrar hon eleverna till
att under faserna Initiation, Selection och Exploration inta en öppen hållning gentemot
uppgiften, för att underlätta reflexion och se nya möjligheter (Kuhlthau 1994, s. 42, 44f).
Siv betonar förmågan att formulera sig. Hon rekommenderar eleverna att först läsa in sig
på området innan de gör undersökningen eller skriver enkäten.
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Inger är den respondent som starkast betonar sin ”undervisande” handledande roll. Hon
menar att handledaren aktivt ska gå in under den enskilde elevens hela arbetsprocess,
även om han/hon inte bett om det:

På något sätt måste man följa upp det tror jag och ge dem respons oavsett, jag tror att det är bra att
de får pröva men att de också måste få respons någonstans va och visa och prata emot det här de har
kommit fram till. Det tror jag är viktigt (Inger).

Även hon säger att problemformulering och avgränsning är det som eleverna behöver ha
mest hjälp med vid självständiga fördjupningsuppgifter, i synnerhet i samband med större
arbeten, t. ex. specialarbetet. Hon säger inget om hur hon handleder, men jag fick
intrycket av att hon hjälper eleverna individuellt på så sätt att de får en frågeställning mer
eller mindre av henne, d.v.s. det är nog inte så mycket frågan om hjälp till självhjälp. Hon
talar nog (omedvetet?) om hur något ska göras, i stället för att ge exempel som eleven
själv kan tillämpa på sitt eget arbete och således får chansen att på egen hand upptäcka
forskningsprocessen. Inger, som betonar sin ”undervisande” handledande roll, riskerar
därmed att ge för mycket handledning under faserna Initiation, Selection och Exploration,
vilka enligt Kuhlthau är avgörande för att eleverna ska kunna anlägga ett eget perspektiv
på uppgiften som de är särskilt intresserade av (Kuhlthau 1994, s. 42, 44ff).

Eva ger inledningsvis utförliga instruktioner om vilka informationsproducenter som ska
användas, men har ingen genomgång om forskningsprocessen. Hon menar att det faller
sig naturligt, att eleverna själva förstår att de måste börja med att ställa frågor kring
ämnet. Eva säger att avgränsning aldrig blir aktuellt i samband med vare sig ämnet
tandvårdskunskap, tandsjukvård eller tandhälsovård, eftersom de redan från början är
smala områden, som vid avgränsning skulle bli så smala att fördjupningsuppgiften skulle
bli ogenomförbar. Eva anser att elevernas ansvar ska vara stort när de arbetar
självständigt. Möjligen överskattar både hon och Siv sina elevers förmåga till
självständigt arbete, i motsats till Inger som i stället underskattar den.
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Inger
 menar, i likhet med det som Hård af Segerstad et al. anser, att handledaren
medvetet ska använda sina diskussioner med eleverna till att utveckla deras metareflexiva
tänkande, d.v.s. underlätta deras tankeprocess genom att ställa frågor till eleverna som får
dem att bli medvetna om vilken typ av frågor de kan ställa sig själva för att bearbeta
problemet vidare och som så småningom leder till att de säkrare kan veta vad de behöver
lära sig (1997, s. 116).

Att man får dem själva att kanske ställa frågor som gör att det väcker intresse, att det här kanske jag
behöver veta eller vill veta mer om (Inger).

Hon berättar att hon
ger den enskilde eleven mycket respons genom att ställa hur-frågor;
hur gjorde du och hur tänkte du. Hon tycker att diskussioner är ett bra sätt att få eleverna
att tänka på nya sätt så att de får nya infallsvinklar. Siv ser sin handledande funktion
främst som att vara elevens samtalspartner, som försöker leda in på rätt spår genom att
ställa frågor som eleven själv kan tillämpa. Även bibliotekarien Maria beskriver sin
funktion i processen att utveckla elevernas informationsfärdigheter som samtalspartnerns,
hon försöker väcka tankar hos eleverna som får dem att reflektera kring främst
granskning av upphov i Internetresurser. Hon skulle gärna vilja få större insyn i det
pedagogiska arbetet, i synnerhet vad lärarna tänkt sig att informationssökningen ska



22

användas till. Eftersom hon inte är insatt i fördjupningsuppgifternas syften eller innehåll,
är det svårt för henne att sätta sig in i den enskilde elevens arbete.

Jag uppfattar det som att Siv och Inger själva har Counselorfunktionen när deras elever
arbetar med självständiga fördjupningsuppgifter. I viss mån ger de undervisning i
forskningsprocessen, Siv genom att visa hur en disposition kan se ut, och Inger genom att
ge kontinuerlig respons på det eleverna gör. Inger ger rådgivning (för mycket?) i hur man
tolkar information för att gripa sig an ett problem. De erbjuder uppmuntran och stöd
genom samtal och sätter sig in i den enskilde elevens arbete. Emellertid finns det viktiga
delar i Counselorfunktionen som lämnas därhän. Eleverna får inga förslag till söksekvens
eller fördjupade kunskaper i problemlösningsprocessen. Jag tror inte att Ingers och Sivs
främsta mål med handledningen är att förbereda eleverna inför framtida lärsituationer i
samband med informationstillgång.
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Siv säger att hon är dålig på att förmedla kunskaper i kritiskt tänkande. Det är inget som
hon tar upp med eleverna, hur de ska gå tillväga för att granska information. Inför en
fördjupningsuppgift tar hon inte ens upp ��� den måste granskas, det tar hon för givet att
eleverna förstår och att de vet hur de ska göra. Av hennes svar att döma rekommenderar
hon eleverna informationskällor som hon tycker är objektiva:

Tidskrifter brukar ju då inom psykiatrin, ibland frågar man ju sina elever: Använder ni biblioteket?
Har ni sett alla tidskrifter som finns? Så ibland i psykiatrin har jag då listat upp. Titta på de här! De
här titlarna! Så att de kan hitta! (Siv).

Siv brukar även låta sina elever forska självständigt i etik, t. ex. om hur de olika
religionerna och humanismen ställer sig till abort. Hon säger att hon vill att eleverna ska
samla in information bl. a. genom att besöka olika församlingar i stan för att intervjua
dess representanter om hur de ställer sig i frågan. Eftersom informationen med
sannolikhet blir partisk, vinklad och innehåller många värderingar tycker jag det är
förvånande att Siv inte tar upp med eleverna att informationen måste granskas.

Evas berättelse överensstämmer med Sivs. Eva säger att hon inte ger någon handledning i
källkritik. När eleverna ska arbeta med självständiga fördjupningsuppgifter om tandvård i
andra länder eller olika munhygieniska hjälpmedel ger hon i stället tips på var eleverna
kan hitta information som hon tycker är tillförlitlig. Sådana informationsproducenter kan
vara nya och äldre nummer av Tandläkartidningen, böcker, Apotekets personal och
produktkataloger.

Inger
 är noga med att uppmärksamma eleverna på skillnaden mellan granskat och
ogranskat material, och handleder därför mycket i källkritik. Hela hennes resonemang
tyder på att hon är mycket medveten om vikten av att lära eleverna vara noga med
upphovet till information. Hon brukar påpeka för dem att medicinsk information inte är
statisk utan hela tiden förnyas, men att informationen inte nödvändigtvis behöver vara
bättre bara för att den är ny. Hon vill få eleverna att reflektera över det som de läser:

Man måste tänka: har de satt upp det här bara för nyhetsvärde eller hur mycket finns det i och…
Men och även som ren fakta då för att kunna skilja på vad som är riktigt och nytt eller vad som har
kommit bara för att det är populärt (Inger).
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Hon understryker dock att lärarens roll är stor, därför att det är han/hon som har
ämneskunskaper och därför kan bedöma tillförlitligheten i informationen. I samband med
självständiga fördjupningsuppgifter brukar hon gå runt bland eleverna för att se vad de
hittat och utifrån det aktivt hjälpa dem att sortera ur fakta och visa vad som är relevant.

[…] att man inte släpper dem helt utan att man går runt och ser hur långt har ni kommit, hur ser det
ut, vad har ni hittat och hjälpa dem direkt kanske lite med handledning att det här är kanske inte så
relevant just här eller det här är bra. Där tror jag också att man har en viktig roll som handledare att
hjälpa dem att sortera ur fakta va (Inger).

Som visats tidigare i uppsatsen tenderar Inger att underskatta elevernas förmåga till
självständigt arbete med fördjupningsuppgift. Följden kan bli att eleverna sällan eller
aldrig får tillfälle att på egen hand avgöra om insamlad information är vinklad, eller på
andra sätt träna sig i kritiskt tänkande. Det är synd, eftersom Inger skulle vara en idealisk
handledare. Hennes berättelse tyder på ett stort engagemang för färdigheter i kritiskt
tänkande i medicinska sammanhang. Hon tycker det är viktigt att fundera över vad som är
värderingar och vad som är kontrollerbart, som även Hansson påpekar i UGGLAN
(1997b).

Maria understryker vikten av att lära ut värderingskriterier för källkritik, lära eleverna
skilja på vad som är medicinska fakta och vad som är subjektivt tyckande. Hon strävar
alltså efter att ge eleverna allmänna råd för kritisk granskning, som kan tillämpas på
medicinsk information. Som visats tidigare tycker hon inte att det faktum att hon saknar
medicinska fackkunskaper är något hinder för det. Hon vill hjälpa eleverna få upp ögonen
för vad som är objektiv respektive subjektiv information. Hansson skriver i UGGLAN att
det är lättare att upptäcka om texter är vinklade och osanna om man använder flera källor,
eftersom de kan jämföras med varandra (ibid.). Även Marias erfarenhet är att
informationen riskerar att bli ensidig, eftersom eleverna använder för få källor:

Jamen har du tittat här då? Du kanske ska börja i den här uppslagsboken. Man får tipsa dem. De
glömmer bort att det finns flera vägar att gå. De tror att det finns en bok för alla uppgifter. De tänker
inte på att de måste titta i flera böcker (Maria).

En annan vanlig företeelse är att eleverna överhuvudtaget inte upptäcker motsägelser och
motstridiga uppgifter i informationen de möter.
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Både Siv och Eva berättade att de förväntar sig att eleverna söker information till sina
fördjupningsuppgifter via Internet, men ingen av dem har tagit upp med sina elever hur
man ska förhålla sig till den. De tror att eleverna förstår det och vet hur man ställer sig
kritisk till det som man läser.
Eva säger att hon tycker Apotekets webbsidor är mycket
informativa och hon bedömer att de ger objektiva fakta, så därför tipsar hon eleverna om
dem i samband med att de arbetar självständigt. Frågan är bara om eleverna får någon
förklaring till varför de rekommenderas just Apotekets webbsidor?

Inger brukar låta eleverna arbeta självständigt i ämnet sjukdomar. Meningen är att de ska
söka fram någon ordentligt medicinskt underbyggd artikel på Artikelsök och Internet,
som de sedan ska bearbeta och ställa samman. Enligt Inger är sjukdomar exempel på ett
ämne där det ofta dyker upp nyheter om behandlingsmetoder och läkemedel, därför
lämpar det sig väl för träning i att kritiskt granska och värdera medicinska
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forskningsresultat: ”Få fram fakta i dag, det är lätt hur mycket som helst men det gäller
också att kunna använda den och förstå den” (Inger). Hon upplever att eleverna har svårt
att hantera information på Internet, de tror att allt är sant. De glömmer bort att värdera
och tolka informationen. Hon menar att elever behöver mycket handledning i att hantera
informationen som de möter på Internet, som hon i många fall anser vara en bra källa:

Det är väl nackdelen egentligen med den här informationen man kan få via Internet, att har man inte
grundkunskaper så vet man inte vad man ska välja. Alltså man får så mycket, man kan få för mycket
information, så har man ingen egen kunskap om vad ska jag välja i det här så kan de, en del, dra
fram massor, vad som helst och de vet inte ens hur de ska sortera det här (Inger).

Bibliotekarien Maria berättar att det finns väldigt mycket information på Internet inom
hälso- och medicinområdet, det skrivs t. ex. mycket om egenvård. Hon ägnar mycket tid
på att försöka ge eleverna hjälp till självhjälp, genom att visa på olika kriterier för
värdering av webbsidor. Hansson rekommenderar i UGGLAN att se efter vem som
skrivit texten och därefter ställa sig frågan om man vet något om författaren, t. ex. om
han/hon är knuten till någon intresseorganisation e. dyl. (1997b). Marias erfarenheter är
att upphov och upphovets trovärdighet är mest problematiskt. Hon menar att det är lätt att
eleverna uppfattar författaren till medicinska texter som trovärdiga bara för att texten är
publicerad. Maria förmodar att det kan ha att göra med att artiklar som förekommer i
facktidskrifter anses seriösa i och med att tidskriften accepterat dem. Eleverna skiljer
alltså inte mellan upphovsmän till tidskriftsartiklar och webbsidor. De tycker det är
onödigt, alternativt är okunniga, om vikten av att kontrollera webbsidors ansvariga
utgivare som en del av trovärdighetsbedömningen. Marias uppmaning till  eleverna är att
i första hand använda tillförlitliga källor, såsom myndigheter och intresseorganisationer:

Man får styra dem lite, så att de tittar på Cancerfondens hemsida först, för där har du liksom klart
granskad fakta om sjukdomen som du kan ta, där står statistik och… och inte bara ge sig ut och söka
på ordet leukemi för då kan det dyka upp vad som helst (Maria).

Däremot är det sällan hon behöver påpeka att eleverna ska vara uppmärksamma på om
informationen publicerades för länge sedan eller om den nyligen är uppdaterad. Hon
upplever att många av eleverna ser Internet som den enda vägen till kunskap, därför får
hon ofta förklara att olika källor gör informationen nyanserad och lättare att värdera.

Färdigheter i kritiskt tänkande innebär bl. a. att kunna skilja fakta från värderingar, att
bedöma en källas trovärdighet, att skilja relevant information från irrelevant sådan, att
upptäcka partiskhet och att kunna skilja pålitliga påståenden från icke pålitliga (Mancall
et al. se Limberg 1998, s. 63). När jag jämförde det Mancall et al. säger om kritiskt
tänkande med mina respondenters berättelser om hur de handleder eleverna i kritisk
granskning blev jag förvånad över att alla lärarna först tycktes handleda i allt utom att
skilja relevant information från irrelevant (Inger nämner även detta). Vid närmare
genomläsning av utskrifterna från intervjuerna visade det sig dock att det inte stämde.
När lärarna berättade om � � de handleder i kritisk granskning, antyder deras berättelser i
själva verket att de själva (omedvetet?) gjorde det kritiska tänkandet åt eleverna genom
att i förväg välja ut informationskällor. Det var alltså aldrig frågan om � � de gör när de
handleder eleverna.

När mina respondenters berättelser om hur de handleder för att utveckla sina elevers
informationsfärdigheter sätts i förhållande till Kuhlthaus undervisningsnivåer, uppfattar
jag det som att de tre lägsta nivåerna finns representerade.



25

%��&
 '�
 (�����)	��
Siv och Eva ger sina elever instruktioner om källor som kan vara
användbara för att utforska ett allmänt ämne. Siv listar upp tidskrifter inom psykiatri,
medan tandvårdsläraren Eva tipsar sina elever om Apoteket (personal, produktkataloger
och webbsidor), Tandläkartidningen och böcker (jfr. Kuhlthau 1994, s. 146f).
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 �	�� �	�� Siv ger sina elever en ”orienteringsrunda” i klassrummet för att
uppmärksamma dem på att biblioteket finns och vilka resurser det tillhandahåller.
Kuhlthau menar att undervisningen på nivå 2 inte är kopplad till någon speciell uppgift,
den kommer till användning vid senare tillfällen (ibid., s. 148f). I Sivs fall är
orienteringsrundan emellertid avsedd för såväl en särskild uppgift som för framtida bruk.
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 ����� ����� Eleverna får instruktioner om en enstaka källa som är lämplig och
relevant för frågeställningen (ibid., s. 149). Det stämmer in på Eva och Siv, med den
skillnaden att de väljer ut ett flertal källor. Kuhlthau skriver att bibliotekarien visar hur
man lokaliserar information genom att använda en viss informationskälla eller ett visst
referensverktyg och att bibliotekarien samarbetar med läraren för att hitta relevanta källor
(ibid.). Varken Siv eller Eva nämner något samarbete med bibliotekarien, eller att de
själva visar eleverna hur en informationskälla eller ett referensverktyg ska användas.
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I det här kapitlet kommer jag att jämföra mina empiriska resultat och försöka relatera
dem till uppsatsens bakgrundslitteratur (se 1.1). Jag kommer också att diskutera min
metod och presentera mina personliga funderingar efter att ha jobbat med uppsatsen.
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Bibliotekarien Marias berättelse om vad informationsfärdigheter innebar för henne var
den som bäst stämde överens med de färdigheter som nämns i Limbergs definitioner av
informationsfärdigheter och informationsanvändning. Jag upplevde att vi förstod
varandra väl och talade ”bibliotekarier emellan”. Hon behövde inga förklaringar om hur
jag menade med frågor och jag behövde heller inte fråga hur hon menade. Det kändes
nästan som att vi båda i förväg visste ungefär vilka svar som förväntades, men jag tror
inte att hon friserade verkligheten för att jag skulle få höra det jag förväntade mig.

Vårdlärarna däremot associerade informationsfärdigheter främst med att veta var och hur
man hittar information, men även att kunna granska och tänka kritiskt om medicinsk
information. Jag blev lite förvånad över att de inte i större utsträckning talade om sådant
som har med förståelse för själva problemlösningsprocessen som självständiga
fördjupningsuppgifter bygger på.

När vårdlärarna talade om sina uppfattningar om informationsfärdigheter nämnde de
sådant som tas upp i programmålen för omvårdnadsprogrammet. Där anges bland annat
att eleverna ska kunna utföra arbetsuppgifterna i sitt yrke, ha fördjupade kunskaper inom
sin specialisering, samt kunna diskutera och ta ställning i etik och livsfrågor som har
relevans för vård och omsorg (�������
 ������������� 1999, s. 230). Vårdläraren Inger
menade att informationsfärdigheter kan vara att tänka och resonera kring avancerade
operationer (plastikkirurgi-kroniska sjukdomar), utan att för den sakens skull ställa sig
kritisk till det. Tandvårdsläraren Evas idé om informationsfärdigheter var annorlunda
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jämfört med de andra respondenternas uppfattningar. För henne var det samma sak som
att vara kunnig inom ämnet tandvård och kunna utföra sina arbetsuppgifter som
tandsköterska. Egentligen är det kanske inte så konstigt att yrkeslärare tycker att
informationsfärdigheter innebär att ”kunna sitt yrke”, men det intressanta är att medan
vårdlärarna Siv och Inger uppgav att det är viktigt för all vårdpersonal att kunna tänka
kritiskt om medicinsk information, sa tandvårdsläraren att tandsköterskor inte alls
behöver informationsfärdigheter (som Limberg definierar dem) i arbetslivet. Hon
motiverade det med att tandläkarna bestämmer över tandsköterskorna, så att de saknar
inflytande över t. ex. behandlingar. Jag har visserligen ingen anledning att betvivla att
Eva känner till hur tandsköterskors arbetssituation ser ut, men det skulle vara intressant
att veta om det är den gängse uppfattningen bland tandvårdslärare.
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Efter att respondenterna fått berätta vad informationsfärdigheter innebar för dem
presenterades Limbergs definition för dem (1998, s. 62) och jag förklarade för dem att det
fortsättningsvis var den vi skulle hålla oss till. När det gäller handledning i
informationsfärdigheter för tillämpning på medicinsk information, visade det sig att
bibliotekarien och lärarna hade olika åsikter om huruvida handledaren behöver vara
ämneskunnig i medicin eller inte. Bibliotekarien, som inte studerat medicin, tyckte att
hon kunde handleda i värdering och analysering även av medicinsk information, eftersom
hon rekommenderar �������� kriterier som eleverna själva får tillämpa på sitt material.

Vårdläraren Inger var av motsatt åsikt. Hon ansåg att handledare måste vara medicinskt
kunniga, eftersom det är endast de som kan avgöra informationens trovärdighet. Inger var
också den lärare som starkast betonade sin ”undervisande” handledande roll när eleverna
arbetar med en självständig fördjupningsuppgift. Hon underströk vikten av att alltid
finnas närvarande hos eleverna för att ge dem respons på det de gör, oavsett om de har
bett om hjälp eller inte.

Bibliotekarien Maria önskade att hon hade större insyn i det pedagogiska arbetet och
tyckte det var synd att lärarna inte tänker på henne som en del i det undervisande laget. I
en rapport skriver Kulturrådet att gymnasiebibliotekarier kan ha svårt att bli accepterade
som en del i det pedagogiska arbetet, men att det i vissa fall skulle underlätta om
bibliotekarien vore mer insatt i hur ämnesundervisningen är upplagd (�����������	�	�
 �
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�����	����	��	���� 1999, s. 27f). Jag tror att det kan
vara en bra förklaring till Marias arbetssituation. Hon berättade själv att hon inte har
studerat medicin och att hon inte heller var insatt i hur arbetet inom vården ser ut.
Eftersom hon inte var insatt i fördjupningsuppgifternas syften eller innehåll, var det
givetvis svårt för henne att sätta sig in i den enskilde elevens arbete.

Ingen av lärarna i min undersökning uppgav att de tar hjälp av bibliotekarien Maria för att
utveckla elevernas informationsfärdigheter. Det föreföll som att lärarna inte hade någon
klar uppfattning om vad bibliotekarieutbildningen innehåller. De verkade tro att
bibliotekarier enbart utbildas i att söka och ta fram information. Det skulle kunna förklara
Sivs reflektion att hon till sin förvåning aldrig funderat över att bibliotekarien kunde ha
möjlighet att hjälpa till med att utveckla elevernas informationsfärdigheter. Hon ställde
sig dock positiv till att ta hjälp med att handleda eleverna i informationsfärdigheter. Om
lärarna fick veta att bibliotekarier har stor kompetens i att handleda elever i
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informationsfärdigheter och problemlösning, så tror jag säkert att de skulle ha samma
positiva inställning som Siv.
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Respondenternas berättelser om sina handledningsstrategier tydde på att samtal med varje
enskild elev ses som mycket värdefullt, i synnerhet i början av det självständiga
fördjupningsarbetet. Med hjälp av samtalen försöker de hjälpa sina elever att formulera
och avgränsa uppgiften. Jag tolkade Sivs och Ingers berättelser som att de själva har
Counselorfunktionen när deras elever arbetar med självständiga fördjupningsuppgifter. I
viss mån ger de undervisning i forskningsprocessen, Siv genom att visa hur en disposition
kan se ut, och Inger genom att ge kontinuerlig respons på det eleverna gör. De erbjuder
uppmuntran och stöd genom samtal och sätter sig in i den enskilde elevens arbete. Jag
fick dock intrycket att Inger ger rådgivning (för mycket?) i hur man tolkar information
för att gripa sig an ett problem. Emellertid finns det viktiga delar i Counselorfunktionen
som lämnas därhän. Eleverna får inga förslag till söksekvens eller fördjupade kunskaper i
problemlösningsprocessen. Jag tror inte att Ingers och Sivs främsta mål med
handledningen är att förbereda eleverna inför framtida lärsituationer i samband med
informationstillgång.

2���	����
���
���
 ��	����
	�	�	����
������������������	�	�

Bibliotekarien Maria ansåg att lärarna tenderar att fokusera på ämneskunskaperna när
eleverna arbetar självständigt i samband med en fördjupningsuppgift, på bekostnad av
forskningsprocessen. Hon trodde inte att lärarna går igenom t. ex. hur man värderar och
granskar medicinska texter, eftersom elevernas informationsurval i samband med
självständigt arbete i biblioteket visar på stora brister, och av lärarnas berättelser att döma
hade hon rätt i det. Enligt ��������	�
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 ����������
 ��������	��� är en av skolans
huvuduppgifter att träna elever att tänka kritiskt, granska fakta samt arbeta och tänka
vetenskapligt (��������	�
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1994, s. 25). Kan det vara så att lärarna (omedvetet?) åsidosätter den till
förmån för programmålen för omvårdnadsprogrammet när eleverna arbetar med
självständiga fördjupningsuppgifter? Jag tycker det finns mycket som talar för att det är
så.

I samband med ett forskningsprojekt på Nya Zeeland visade det sig att många lärare
trodde att informationsfärdigheter var något som eleverna tillägnade sig på egen hand,
och att de därför inte behövde handledning i det (Moore, se Limberg et al. 2002, s. 120).
Såvitt jag kan förstå säger lärarna i min undersökning en sak, men gör en helt annan,
eftersom de å ena sidan betonade vikten av att förhålla sig kritisk till medicinsk
information, men uppenbarligen inte har någon genomtänkt strategi för hur sådan
handledning ska se ut. Eva och Siv trodde båda att informationsfärdigheter var något som
faller sig naturligt för eleverna och att de vet hur de ska göra. Eftersom Eva inte tyckte att
informationsfärdigheter är viktigt för tandsköterskor, är jag inte så förvånad över att hon
inte heller sa sig undervisa i det. Däremot tycker jag Sivs resonemang är mycket märkligt
eftersom hon å ena sidan säger att kritiskt tänkande är viktigt för alla vårdyrken, men att
hon ändå inte handleder i det.

Inger berättade att arbetslag är vanliga inom vården och att även undersköterskor kan bli
delegerade speciella ansvarsområden, vilket medför att den information de använder
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måste vara ordentligt medicinskt underbyggd. Det hon sa var alltså att eleverna kommer
få stor användning av informationsfärdigheter i arbetslivet, men när hon senare under
intervjun beskriver hur hon handleder eleverna i det antyder hennes berättelse att hon i
själva verket hjälper till att sortera ur fakta, utan att förklara för eleverna hur hon tänker.

När jag jämförde det Mancall et al. (se Limberg 1998, s. 63) säger om kritiskt tänkande
med lärarnas berättelser om hur de handleder eleverna i kritisk granskning blev jag
förvånad över att alla lärarna först tycktes handleda i allt utom att skilja relevant
information från irrelevant (Inger nämner även detta). Närmare genomläsning av
utskrifterna från intervjuerna visade att det var precis tvärt om. När lärarna berättade om
� � de handleder i kritisk granskning, antydde deras berättelser i själva verket att de
själva (omedvetet?) gjorde det kritiska tänkandet åt eleverna genom att i förväg välja ut
informationskällor. Det var alltså aldrig frågan om � � de gör när de handleder eleverna,
eftersom det inte förekom någon som helst handledning i kritiskt tänkande.

Bibliotekarien Maria, däremot, handleder på så sätt att eleverna får hjälp till självhjälp.
Hon sa visserligen att hon brukar få styra eleverna litegrann, till exempelvis
Cancerfondens hemsida. Men samtidigt ger hon en förklaring till varför de bör söka
information där, nämligen att den innehåller granskad fakta om sjukdomen.

Vårdlärarnas arbetslag, som även var PEEL-grupp, hade fått i speciell uppgift att utveckla
elevernas motivation och djupinlärning, därför blev jag förvånad över att de inte verkade
insatta i vad informationsfärdigheter är och hur man kan handleda i det. Om jag haft ett
annat ordval och talat i mer allmänna termer, så skulle resultatet kanske blivit det rakt
motsatta. Samtliga lärares berättelser om hur de handleder i kritisk granskning av
medicinsk information antydde att de gör den kritiska granskningen åt eleverna, vilket är
märkligt eftersom de menade att det är viktigt att vårdpersonal har kunskaper i det. Det är
möjligt att jag var så inne i mitt tänkande att jag inte märkte att vi talade om samma sak
men på olika sätt. Jag uppfattade att bibliotekarien Maria handleder eleverna i kritisk
granskning eftersom hon talade om ”allmänna kriterier att tillämpa”. Menade lärarna det
samma men sa det på lärarspråk?
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Syftet med den här uppsatsen var att få veta hur en bibliotekarie och tre vårdlärare arbetar
för att utveckla elevernas informationsfärdigheter. Den empiriska studien förlades till ett
vårdgymnasium, där respondenterna bl. a. fick berätta om sina tankar kring
informationsfärdigheter och de handledningsstrategier de tar till sin hjälp för att utveckla
dem hos sina elever. I samband med det föll det sig naturligt att också ta reda på vilka
förhållningssätt bibliotekarien och lärarna hade till varandra när det gäller att ge
handledning i informationsfärdigheter i vårdämnen. I uppsatsen användes Limbergs
definition av informationsfärdigheter: att ”sovra, värdera, bedöma, tolka, reflektera
kritiskt över, analysera och dra slutsatser ur olika informationskällor” (Limberg 1998,
s. 62).

Som metod fick de fyra respondenterna, en bibliotekarie och tre PEELvårdlärare, fritt
berätta om sina tankar kring informationsfärdigheter inom vårdyrken och de
handledningsstrategier som de tar till sin hjälp för att utveckla dem hos sina elever.
Anledningen till att jag tyckte PEELlärare kunde vara intressanta för mina
frågeställningar, var deras förmodade öppenhet för nya undervisningssituationer.
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Intervjuerna var kvalitativa, eftersom jag inte var ute efter att generalisera, utan nå en
djupare förståelse för respondenternas arbetsuppgifter. Intervjusvaren delades in i två
teman: Respondenternas tankar om informationsfärdigheter, handledning och vårdyrken;
samt Respondenternas handledningsstrategier.  Deras berättelser analyserades med hjälp
av Limbergs definitioner av informationsfärdigheter och -användning, Kuhlthaus teori
om informationssökningsprocessen och handledningsnivåer, annan litteratur om
handledning, samt Mancall et al.s definition av färdigheter i kritiskt tänkande.

Resultatet visade att bibliotekarien Marias tankar om informationsfärdigheter var de som
bäst stämde in på Limbergs definitioner av informationsfärdigheter och
informationsanvändning. Lärarna förknippade begreppet främst med att veta var och hur
man hittar information, men även med sådant som nämns i programmålen för
omvårdnadsprogrammet. Ingen av lärarna i min undersökning uppgav att de tar hjälp av
bibliotekarien för att utveckla elevernas informationsfärdigheter. Kuhlthau menar att
bibliotekarier nu i informationsåldern har en viktig Counselorfunktion under
informationssökningsprocessen (Kuhlthau 1994, s. 179f). Jag uppfattade det som att två
av lärarna i min undersökning till viss del själva hade Counselorfunktionen, men
fördjupade kunskaper i problemlösningsprocessen ingick inte däri. Samtal nämndes som
en bra strategi i början av informationssökningsprocessen för att underlätta formulering
av uppgiften.

Bibliotekariens arbete med att utveckla elevernas informationsfärdigheter försvårades
avsevärt av att hon inte hade någon insyn i fördjupningsuppgifternas syften eller innehåll.
Det var därför svårt för henne att sätta sig in i den enskilde elevens uppgift och handleda i
problemlösningsprocessen. Hon upplevde att eleverna är dåliga på att förhålla sig kritiska
till medicinsk information och berättade att hon lägger ner mycket tid på att handleda
eleverna i att kritiskt granska, värdera och välja bland information. Hennes handledning
består i att förmedla allmänna kriterier, som eleverna själva får tillämpa. Som jag ser det
är bibliotekarien den enda av respondenterna som ger eleverna hjälp till självhjälp, och
följaktligen handleder i kritisk granskning av information. När lärarna berättade om hur
de handleder eleverna i kritisk granskning antydde deras berättelser i själva verket att de
inte handleder över huvud taget. De ger information om vilka informationskällor som ska
användas, i stället för att ge kriterier som eleverna själva får tillämpa på informationen.
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Namn
Utbildning
Antal år som bibliotekarie
3������	�	�
Personal
Öppettider
������������������	�	�
Vad innebär begreppet informationsfärdigheter för dig?
Därefter, Louise Limbergs definition: Vad ser du som din funktion i processen att
utveckla elevernas informationsfärdigheter?
Kan du ge några exempel på hur du arbetar för att utveckla elevernas
informationsfärdigheter?
Utifrån din erfarenhet, hur tycker du att elevernas informationsfärdigheter ser ut i
allmänhet?
-Vilka ser du som deras starkaste resp. svagaste förmågor i processen?
Utifrån din erfarenhet, hur ser ditt och lärarnas samarbete ut angående utvecklingen av
elevernas informationsfärdigheter?
-Har ni någon gemensam strategi?
-Om inte: Vad tror du att det beror på?
-Hur skulle du önska att det såg ut?
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Namn
Utbildning
Lärare i
Antal år som vårdlärare
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Vad innebär begreppet informationsfärdigheter för dig?
Kan du berätta om någon fördjupningsuppgift som du låter eleverna arbeta (forska)
självständigt med?
Vilka instruktioner, angående tillvägagångssättet, ger du i samband med uppgiften?
Hur förväntar du dig att eleverna ska lösa uppgiften?
Därefter, Louise Limbergs definition av informationsfärdigheter: Har du några tankar
kring att elever utvecklar informationsfärdigheter i samband med att de får arbeta (forska)
självständigt med en fördjupningsuppgift?
Utifrån din erfarenhet, hur ser ditt och bibliotekariens samarbete ut angående
utvecklingen av elevernas informationsfärdigheter?
-Har ni någon gemensam strategi?
-Om inte: Vad tror du att det beror på?
-Hur skulle du önska att det såg ut?


