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Abstract: The aim of this Master thesis is to study how management, teachers and 

librarians at the university college Swedish school of sport and health 
sciences (GIH) view information literacy (IL) as a standard in higher 
education. I have used a sociocultural theoretical perspective, as the 
focus being on co-operation within the institutional context. The 
following questions are focused on: Of what importance are the control 
documents concerning IL as a standard in the educational program? 
How do the respondents view the value of, and the responsibility for, 
IL as a standard in the educational program? What are the conditions 
for co-operation at GIH to reach the standards of the higher education 
act?  
  
The methodology used is qualitative case study. Six qualitative 
interviews were carried out in order to describe the attitudes of the 
management, teachers and librarians related to this subject. Qualitative 
content analysis was used to analyze the interviews.  
 
The results show that the respondents regard facilities and control 
documents as important tools for improving the schools strategies to 
meet IL standards. Improved co-operation between staff and improved 
IL among teachers, as well as embedding IL in subject courses, was 
seen as important factors for future development of students’ IL. My 
conclusion is that it, with a sociocultural perspective, is possible to 
create adequate prerequisites for learning, where students are seen as 
responsible for their own education, and where the focus is on 
preparing students for working life.  
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1 Inledning 
 
Informationskompetens, vilket kan beskrivas som förmågan att kunna söka, finna, 
använda och kritiskt värdera information, har de senaste åren kommit att bli ett viktigt 
ledord inom ämnesområdet biblioteks- och informationsvetenskap (Limberg & 
Folkesson 2006, s.20). Även i samhället i övrigt – och särskilt inom 
undervisningssektorn - har intresset för ämnet ökat, som en följd av den snabba 
utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Två argument till 
behovet av att utveckla informationskompetens är dels att det finns ett behov av att 
kunna sålla ut relevant och seriös information ur den mängd information som har gjorts 
universellt tillgänglig och sökbar via webben. Dels har den pedagogiska utvecklingen 
inom högskolan, liksom övriga skolväsendet, gått mot ett ökat självstyrt lärande för 
studenterna, ofta kallat problembaserat lärande (PBL). Detta ställer nya krav på både 
lärare och bibliotekarier. Att veta var, hur och vilken information man ska söka blir 
därför allt viktigare för studenterna, när läroböckerna mer och mer ersätts av självstyrt 
lärande. Denna pedagogiska nyordning har, tillsammans med 2002 års ändring i 
högskolelagens 1 kap. 9 § (se kapitel 1.3), bidragit till att informationskompetens blivit 
ett prioriterat mål i högskoleutbildningen. Att kunna söka, finna, använda och kritiskt 
värdera information är viktigt, inte bara under studietiden, utan även i efterföljande 
yrkesliv. I dagens högskoleutbildning är det, enligt högskolelagen, viktigt att ge 
studenterna verktyg att följa kunskapsutvecklingen inom sitt område även efter examen. 
Att genom undervisning i informationssökning och informationsanvändning bidra till att 
göra studenterna informationskompetenta har som ett led av detta blivit en allt viktigare 
och en växande del i högskolebibliotekens verksamhet. Många högskolebibliotek har 
tagit fasta på den stärkta positionen för informationskompetens och utarbetat egna 
policy för detta inom sin användarundervisning. Att få till stånd en integrering av 
informationskompetens i läroplanerna har blivit till en strategisk målsättning för 
högskolebiblioteken även internationellt (Marcum 2002, s.2). Dels kan detta vara ett sätt 
att stärka bibliotekets status. Dels har det även visat sig att ett utvecklat samarbete 
mellan bibliotekarier och lärare, t.ex. genom ämnesintegrering av informationssökning, 
är avgörande för förbättrad informationskompetens bland studenterna.  
 
Hur är det egentligen med bibliotekariernas, lärarnas och ledningens inställning till 
informationskompetens och hur skapa förutsättningar för studenternas lärande, samt 
deras insikt om högskolelagens 1 kap. 9 §? Enligt högskolelagens 1 kap. 9 § vilar 
ansvaret de facto på hela högskolan att erbjuda studenterna möjligheter att förvärva 
färdighet och förmåga att självständigt söka, utvärdera och kritiskt granska information 
på en vetenskaplig nivå. I praktiken innebär detta att studenterna ska få möjlighet att 
träna upp denna färdighet i olika moment under utbildningen, dvs. inte bara under 
ledning av bibliotekarier utan även i den ordinarie ämnesutbildningen.  

1.1 Ämnesval och studiens relevans 
 
Uppslaget till detta uppsatsämne fick jag när jag genom mitt arbete på Gymnastik- och 
idrottshögskolans (GIH) bibliotek kom i kontakt med undersökningen ”Someone else’s 
job”. Måluppfyllelse av 1 kap. 9 § högskolelagen avseende studenters 
informationskompetens (Hansson & Rimsten, 2005). Undersökning gjordes på uppdrag 
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av Kungliga biblioteket/BIBSAM med frågeställningen om hur högskolelagens 1 kap. 9 
§ rörande informationskompetens uppfylls vid landets universitet och högskolor. I 
studien, som bl.a. inkluderade enkäter till rektorer, bibliotekarier och lärare, ingick 
landets alla 39 lärosäten inom högre utbildning. Bland dessa 39 valdes 6 lärosäten 
särskilt ut för besök och intervjuer. I Stockholmsområdet blev Karolinska institutet (KI) 
och GIH utvalda. En av slutsatserna i Hansson & Rimstens (2005) studie var att ett 
samarbete mellan bibliotekarier och lärare ofta saknas vid utbildning av studenter i 
informationskompetens.  
 
Bibliotekens användarundervisning, är ett väl undersökt ämnesområde inom biblioteks- 
och informationsvetenskap. Det har gjorts ett antal studier om hur bibliotekens 
undervisning bedrivs vid svenska högskolor, som i likhet med Hansson och Rimstens 
studie betonar vikten av samarbete mellan bibliotek och lärare för att utveckla 
studenters informationskompetens. Exempelvis Nina Ströms magisteruppsats om den 
pedagogiska verksamheten vid KI:s bibliotek (2002), samt Linda Karlssons 
magisteruppsats Högskolebiblioteket i den pedagogiska processen (2001). I Sveriges 
universitets- och högskoleförbunds (SUHF) rapport Vägar för kunskap – behov av en 
gemensam nyorientering för högskolorna och deras bibliotek (2003), talas det om 
vikten av att samordna högskolans resurser för att uppnå högskolelagens mål gällande 
informationskompetens: ”Det är sannolikt enbart genom ett nära samarbete mellan 
lärare och bibliotekarier som målet kan uppnås” (s.15). 
 
Det som skiljer min undersökning från tidigare i samma genre är dels att jag anlägger ett 
sociokulturellt perspektiv, där det tidigare gjorts många studier med framförallt 
fenomenografisk ansats. Fenomenografin används som en ansats för att förstå hur 
individer uppfattar och urskiljer olika fenomen i omvärlden (Marton 1997). En kritik 
som riktats mot den fenomenografiska ansatsen är att den sociala verklighet som 
informanterna befinner sig i uppmärksammas marginellt (Alexandersson 1994, s. 131). 
Den sociokulturella teorin kan ses som ett förhållningssätt där det handlar om att närma 
sig ett lärande med gemensamma referensramar (Dysthe 2003, s.325). Med ett 
sociokulturellt perspektiv lägger man större betydelse vid den sociala kontextens 
påverkan på lärande och utveckling, medan fenomenografin är mer individinriktad. Det 
finns flera studier som lyfter fram behovet av ett närmare samarbete mellan lärare och 
bibliotekarier för att stärka informationskompetensen hos studenterna. Jag anser att det 
sociokulturella perspektivet, med fokus på kommunikation och samspel, är ett 
användbart verktyg för att studera en mindre högskolas lokala praktik och samverkan 
inom detta område. 
 
Dels har jag, förutom lärar- och biblioteksperspektivet, även inkluderat ett 
ledningsperspektiv. Detta innebär en möjlighet att undersöka vilken inställning till 
informationskompetens i utbildningen de personer har, som är ytterst ansvariga för hur 
verksamheten bedrivs och för utvecklingen av högskolans strategier. Jag anser att 
ledande personers intresse har ett stort inflytande på i vilken mån högskolan satsar på 
exempelvis informationskompetens.  
 
Skälen till att välja GIH grundar sig dels på skolans litenhet, som en av landets minsta 
högskolor. Småskaligheten kan vara en fördel när t.ex. bibliotekets undervisning ska 
planeras tillsammans med lärare inom ramen för forskningsmetodikkurserna på A, B, 
samt C-nivå. Dels är GIH ett tvärvetenskapligt lärosäte, genom att dess huvudämne 
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idrott inbegriper både naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska 
forskningsområden. Sammantaget gör dessa aspekter skolan till ett intressant 
studieobjekt ur ett sociokulturellt perspektiv, med fokus på samverkansaspekter. Här 
finns möjligheten att med kvalitativ fallstudiemetod undersöka både bibliotekets, 
lärarnas, samt ledningens perspektiv på informationskompetens som ett mål i 
utbildningen.  

1.2 Lagstiftning  
 
Svenska högskolor och universitet har ett utbildningsuppdrag av staten, vilket står 
skrivet i högskolelagen. I högskolelagens första kapitel, 9 § beskrivs bl.a. vilka kriterier 
som högskolorna ska uppfylla i undervisningen gällande olika aspekter av 
informationskompetens.1 Högskolelagen nämner inte begreppet informationskompetens 
i sin lydelse, men det som beskrivs i 1 kap. 9 § kommer jag hädanefter, i likhet med 
Hansson och Rimsten (2005) att relatera till som informationskompetens. Jag är 
medveten om att denna tolkning kan kritiseras, men det är ett medvetet val jag gjort för 
att förenkla i bl.a. hänvisningar till lagen. Det har gjorts många försök att reda ut vad 
som ingår i begreppet informationskompetens, men det råder ännu delade meningar om 
definitionen. Mer om detta beskrivs i kapitel 2.1.  
 
Resultaten i rapporten ”Someone else’s job” (Hansson & Rimsten 2005) visar bl.a. att 
frågan om vems ansvar som implementeringen av högskolelagens 1 kap. 9 § är (enligt 
skrivningen före 1 januari 2007), inte har klarlagts vid många lärosäten. Resultaten visar 
dock att rektorerna överlåter ett stort ansvar för utbildning i informationskompetens på 
bibliotekarierna, samt att biblioteken tagit på sig ett stort, ofta ofrivilligt, ansvar i 
frågan. Undersökningen visar också att det sällan finns en samverkan mellan 
bibliotekarier och lärare, samt att lärarnas engagemang i frågan ofta lyser med sin 
frånvaro. Några åtgärdsförslag som framförs för att förbättra måluppfyllelsen av 1 kap. 
9 §, är dels en ökad samverkan mellan bibliotek och lärare, samt en tydlig 
ansvarsfördelning för genomförandet inom organisationen. Dels pekar man på vikten av 
integrering av undervisningen i informationskompetens i den övriga 
ämnesundervisningen (Hansson & Rimsten 2005, s.128 f.). Dessutom menar man att det 
är viktigt med lokala strategier för implementering av högskolelagen i den egna 
verksamheten (ibid., s.20). 

1.3 Problemformulering 
 
Det finns flera studier som pekar på behovet av att förbättra samarbetet mellan 
bibliotekarier och lärare i syfte att utveckla studenternas informationskompetens. 
Däremot saknas det empiriska studier där ledande personer med övergripande ansvar för 
studenternas utbildning inkluderas. Med ett sociokulturellt synsätt på lärande och 
informationskompetens är det viktigt att fokusera på en helhet, istället för på delar av 

                                                 
 
1 Fram till 1 januari 2007 berördes ämnet informationskompetens i högskolelagens i kap. 9 §. Denna 
skrivning har därefter flyttats till 1 kap. 8 § (Svensk författningssamling 2006:173). Eftersom min 
empiriska undersökning och insamling av material skedde före detta datum, kommer jag i min text att 
hänvisa till 1 kap. 9 §. 
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verksamheten. Det är i detta sammanhang – där både ledning, lärare och bibliotekarier 
ingår – som utbildningen i informationskompetens formas till den verklighet 
studenterna möter. 
 
I ”Someone else’s job” betonas vikten av att skapa lokala strategier för att utveckla 
informationskompetens som ett mål i högskoleutbildningen. Min avsikt är att med 
utgångspunkt från resultaten ”Someone else’s job”, göra en fördjupad kvalitativ 
fallstudie av den pedagogiska verksamheten vid Gymnastik- och idrottshögskolan 
(GIH) med avseende på hur bibliotekarier, lärare samt ledning ser på 
informationskompetens som ett mål i högskoleutbildningen. Den tidigare studien ringar 
in lokala strategier för implementering av högskolelagen i den lokala verksamheten som 
en väsentlig faktor för utveckling av informationskompetens. Jag avser i föreliggande 
studie att – genom ett sociokulturellt perspektiv – ge en fördjupad förståelse för såväl 
fysiska som kommunikativa samverkansformer i en avgränsad social kontext med 
ledning, lärare och bibliotekarier. Syftet är att öka kunskapen om de sociala processer 
som möjliggör eller motverkar implementering av högskolelagens mål på det lokala 
planet. 

1.4  Syfte och frågeställningar 
 
Mitt syfte är att ur ett sociokulturellt perspektiv undersöka hur ledning, lärare och 
bibliotekarier på GIH ser på informationskompetens som ett mål i utbildningen. Min 
utgångspunkt för definitionen av informationskompetens är högskolelagens 1 kap. 9 § 
av vad högskolan ska erbjuda studenterna. Eftersom jag anlägger ett sociokulturellt 
perspektiv, kommer jag att fästa stor vikt vid samverkan och den sociala praktiken.  
 
Frågeställningar: 
 

1. Vilken betydelse har styrdokument för informationskompetens som mål i 
utbildningen? 

2. Hur ser respondenterna på värdet av och ansvaret för informationskompetens 
som ett mål utbildningen? 

3. Vilka förutsättningar finns för samarbete vid GIH för att uppnå högskolelagens 
målsättning? 

1.5 Problemavgränsning 
 
Jag har valt att inte ta med studenternas perspektiv i undersökningen. Det huvudsakliga 
skälet till att inte ta med studenternas perspektiv är att mina intentioner med uppsatsen 
är att beskriva synsätten/förhållningssätten hos dem som är ansvariga för 
undervisningen, inte hur de som undervisas upplever undervisningen. Om studenternas 
perspektiv togs med, skulle syftet med uppsatsen bli ett annat.  
 
Jag kommer inte att undersöka respondenternas uppfattning av begreppet 
informationskompetens, utan avser att koncentrera mig vad respondenterna anser vara 
viktigt att studenterna lär sig enligt högskolelagens definition i 1 kap. 9 §. 
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2 Tidigare forskning 
 
I detta kapitel ämnar jag redovisa en forskningsöversikt inom ämnesområdet 
användarundervisning med fokus på olika förhållningssätt till informationskompetens 
samt undervisning i detsamma. Jag kommer bl.a. att redogöra för förändringen av synen 
på informationskompetens samt beskriva några internationellt kända forskares 
definitioner av detta begrepp. Därefter går jag igenom olika forskningstraditioner och 
deras förhållningssätt till undervisning i informationskompetens. Jag redogör även 
kortfattat för aktuell svensk forskning av bl.a. Olof Sundin och Louise Limberg 
angående nya förhållningssätt. Eftersom det är en omöjlig uppgift att ge en heltäckande 
bild av forskning som behandlar områdena användarundervisning och 
informationskompetens, ska forskningsöversikten ses som ett urval av det som finns 
skrivet. Jag har haft ambitionen att ta med några internationellt kända anglosaxiska 
forskares teorier, samt några svenska forskare. Inledningsvis kommer jag dock att 
kortfattat beskriva hur min litteratursökningsprocess gått till. 
 
För att få en översikt av forskningen i ämnena användarundervisning och 
informationskompetens har jag dels tagit del av magisteruppsatser i Biblioteks- och 
informationsvetenskap, dels sökt i olika databaser på relevanta ämnesord. Exempel på 
databaser jag använt är LISA, LISTA, ERIC, Nordiskt BDI-Index, samt Academic 
Search Elite. Exempel på sökord som jag, i olika kombinationer, använt mig av är 
”information literacy”, ”user education”, ”library instruction”, ”curriculum”, ”faculty”, 
”higher education”, ”sociocultural theory” samt eventuella synonymer till dessa ord. I 
svenska databaser och kataloger som t.ex. Libris, där utbudet av litteratur inom detta 
område är mer begränsat, har bl.a. orden ”informationskompetens”, 
”informationssökning”, ”användarutbildning” och ”användarundervisning” använts. Jag 
har även gjort sökningar i uppsatsdatabasen Uppsök, samt i olika högskolebiblioteks 
kataloger och i Google Scholar, bl.a. för att finna material med en sociokulturellt ansats. 
Förutom sökningar i databaser och sökmotorer har jag använt mig av 
litteraturhänvisningar i artiklar, böcker och magisteruppsatser. Jag har även fått 
värdefulla tips på litteratur av min handledare samt vid etappseminariet.  
 
I urvalet av litteratur har jag tagit hänsyn till mitt val av sociokulturell teori. Detta 
innebär att jag i första hand försökt finna material med en liknande teoretisk ansats som 
min. Jag har även valt litteratur med hänsyn till mitt studerade empiriska objekt, dvs. jag 
har främst koncentrerat mig på litteratur som behandlar högre utbildning. Därutöver har 
jag tagit hänsyn till materialets ålder och språk. Jag har därmed valt bort viss litteratur 
som jag av åldersskäl ansett vara inaktuell. Angående språk, har jag valt bort litteratur 
som inte skrivits på engelska eller nordiska språk. 

2.1 Informationskompetens: olika perspektiv 
 
Det är viktigt att påpeka att informationskompetens är ett bibliotekariskt begrepp som 
främst används inom högskolebiblioteksvärlden. Detta faktum har en hämmande 
inverkan på förutsättningarna för en mer generell integrering av ordet 
informationskompetens i omgivande verksamheter (Marcum 2002, s.10 f.). Ordet har 
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dock introducerats även i pedagogiska sammanhang i olika publikationer inom den 
svenska högskolevärlden, t.ex. i SUHF: s rapport Vägar för kunskap (2003).  
 
Den svenska benämningen informationskompetens är en tolkning av det engelska 
uttrycket information literacy. Man kan jämföra uttrycket med besläktade 
ordsammansättningar som t.ex. computer literacy, vilka har utvecklats i det moderna 
informationssamhället. Begreppet informationskompetens kan härledas tillbaka till 
1974, då Paul Zurkowski i USA föreslog att informationskompetens skulle bli nationellt 
mål för det kommande decenniet (Bruce 1997, s.5). Först under 1990-talet blev 
begreppet informationskompetens allmänt spritt och använt i Sverige. Sedan dess har 
relaterade och tidigare använda begrepp, som t.ex. bibliotekskunskap, 
användarundervisning, användarutbildning och informationssökning, till stor del ersatts 
av begreppet informationskompetens. Denna förändring hänger samman med 
bibliotekens användarundervisning inte längre behöver vara begränsad till det fysiska 
biblioteket, samt att man inom undervisningssektorn börjat använda problembaserat 
lärande som ett viktigt redskap i den pedagogiska verksamheten (Sundin 2005, s.112). 
Etableringen av det –  i jämförelse med tidigare använda benämningar –  bredare 
begreppet informationskompetens kan också ses som ett sätt för bibliotekarierna att 
bevaka sina professionella intressen och höja yrkesstatusen (Ibid., s.114).  
 
Det finns ingen generell, allmänt använd definition av informationskompetens.  
Begreppet används för att beteckna kunskaper och färdigheter som anses väsentliga i 
informationssamhället och brukar ofta kopplas ihop med begreppet livslångt lärande 
(Bruce 1997, s.25). Den praktiska betydelsen av detta, tillika den gemensamma 
nämnaren för begreppet, brukar i litteraturen framställas som förmågan att effektivt och 
ändamålsenligt kunna söka, finna, använda och värdera information i utbildning, yrke 
eller samhällsliv (Limberg & Folkesson, 2006, s.13, s.20). 
 
Tidigare forskning inom området har kritiserats för att den har tenderat begränsa sig till 
ett teknifierat synsätt, dvs. att se informationskompetens som ett antal tekniker och 
förmågor som individer ska tillägna sig. Synsättet brukar kallas system-based approach, 
eftersom man inte fokuserar på användarens behov, utan på användandet av 
informationsteknologi och informationssystem. (Sundin kommande, s.7 samt Bruce 
1997, s.29) Detta förhållningssätt brukar även kallas list apporach, då det går ut på att 
kunna mäta, observera, och ”pricka av” de olika förmågorna (Webber & Johnston 
2000). Den Amerikanska organisationen Association of College and Research Libraries 
(ACRL) beskriver på sin hemsida att informationskompetens är ”... the set of skills 
needed to find, retrieve, analyze, and use information” vilket kan tolkas som exempel på 
ett sådant systembaserat förhållningssätt (Webber & Johnston 2000, s.381). 
 
En beskrivning av informationskompetensbegreppet som fortfarande ofta citeras 
kommer från en rapport som American Library Association (ALA) utgav år 1989 med 
namnet Presidential Committee on Information Literacy: Final Report. I denna beskrivs 
informationskompetenta personer (information literate people) delvis enligt följande: 
 

Ultimately, information literate people are those who have learned how to learn. 
They know how to learn because they know how knowledge is organized, how to 
find information, and how to use information in such a way that others can learn 
from them. They are people prepared for lifelong learning, because they can 
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always find the information they need for any task or decision at hand (ALA 
1989). 

 
Denna definition har kommit att utgöra grunden för många senare beskrivningar av 
informationskompetens. ALA’s definition av informationskompetens har dock fått 
mycket kritik, delvis pga. att den är definierad utifrån vad experter och myndigheter 
anser vara kunskap. Christine Pawley uttrycker sin kritik på detta sätt: 
 

Such an approach emphasis control rather than freedom, and narrowing … of 
selection to those sources deemed ”valuable”. Rather then opening up possibilities 
for social, cultural, and economic participation in knowledge production by all 
citizens, the tendency of this procrustean paradigm is to fit all contingencies to an 
“iron bed”. (2003, s.426) 

 
Amerikanskan Christina Doyle är exempel på en forskare som har haft ALA’s 
definition som utgångspunkt för sin 10-punktslista över vad som utmärker en 
informationskompetent person (1994, s.17): 

• Recognizes that accurate and complete information is the basis for intelligent 
decision making 

• Recognizes the need for information  
• Formulates questions based on information needs  
• Identifies potential sources of information  
• Develops successful search strategies  
• Accesses sources of information including computer-based and other 

technologies  
• Evaluates information  
• Organizes information for practical application  
• Integrates new information into an existing body of knowledge  
• Uses information in critical thinking and problem solving 

Doyles syn på informationskompetens kan definieras som färdighetsbaserad. Listan 
över attribut kan ses som en linjär process enligt vilken en person blir 
informationskompetent. Doyles teoretiska inriktning speglar både en behavioristisk och 
en kognitiv syn på lärande, där kunskap ses som bitar av information vilka lärs in och 
integreras i den egna kunskapsbasen (Båge & Ekelund 2003, s.69). 
 
Andra sätt att studera informationskompetens är att man utgår från ett fenomenografiskt 
synsätt, med fokus på användarperspektivet och människors upplevelser av 
informationssökning, istället för att utgå från ett bibliotekariskt, färdighetsbaserat 
synsätt. Denna inriktning utvecklades som en motreaktion mot den rådande 
färdighetsbaserade, behavioristiska, uppfattningen av informationskompetens. Exempel 
på forskare med fenomenografiskt synsätt är Christine Bruce. I sin avhandling The 
seven faces of information literacy har Bruce, genom bl.a. intervjuer, identifierat sju 
olika kategorier, eller faces, angående hur lärare på högskolenivå uppfattar fenomenet 
informationskompetens (1997, s.110 ff): 
 

1. Information technology conception/Teknikorienterad uppfattning:  
2. Information source conception/Källorienterad uppfattning  
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3. Information process conception/Processorienterad uppfattning  
4. Information control conception/Kontrollorienterad uppfattning  
5. Knowledge construction conception/Kunskapsbyggande uppfattning 
6. Knowledge extension conception/Kunskapsvinnande uppfattning  
7. Wisdom conception/Klokhetssorienerad uppfattning 

  
Bruce sätter här informationsanvändarnas upplevelser av informationskompetens i 
fokus. Hon menar att informationskompetens inte går att mäta eller definiera, utan 
förespråkar att man istället ska beskriva fenomenet i termer av upplevelser och 
föreställningar. Bruces synsätt brukar även kallas ”the relational approach”. Detta 
innebär att informationskompetens handlar om relationen mellan människan och 
informationen och om de olika sätt på vilka människor interagerar med omvärlden. 
Bruce tar därmed avstånd från en beskrivning av informationskompetens som ett antal 
personliga färdigheter och förmågor. (Bruce 1997, s.40) 
 
Ett nyare teoretiskt perspektiv är den sociokulturella ansatsen, vilken innebär är att se 
informationskompetens som något som utvecklas i interaktion med det samhälle och 
den kontext vi befinner oss i. Att vara informationskompetent handlar i detta perspektiv 
om att utveckla en förståelse för och en förtrogenhet med hur information söks och 
används i ett bestämt socialt sammanhang (Andersen 2006, s.215). Mer om det 
sociokulturella perspektivet beskrivs i kapitel 3.  

2.2 Undervisning i informationskompetens 
 
På engelska används ofta uttrycket user education, vilket kan översättas till antingen 
användarundervisning eller användarutbildning, för att beskriva bibliotekets 
undervisning av studenter. Ett annat uttryck är undervisning i informationssökning. Jag 
har valt att använda mig av termen undervisning i informationskompetens, eftersom det 
är en bredare term som stämmer bättre överrens med högskolelagens mål. Nedan 
kommer jag att redogöra för denna verksamhet ur ett biblioteksperspektiv.  
 
Enligt Limberg och Folkesson (2006) kan man i biblioteks- och 
informationsvetenskaplig litteratur spåra en utvecklingslinje från undervisning i 
bibliotekskunskap till lärande av informationskompetens, där det förra innebär att man 
begränsar sig till att undervisa om det egna bibliotekets resurser. Denna utveckling har 
medfört en kvalitativ förändring eftersom informationskompetens handlar mera om ett 
undersökande arbetssätt, där man vill utveckla förmågan till kritiskt tänkande bland 
eleverna eller studenterna. Det förändrade synsättet på önskvärt innehåll i 
användarundervisningen har bidragit till att undervisningens mål har förskjutits. 
Tidigare låg fokus på att lära användarna om specifika sökredskap eller lära sig hur man 
hittar i ett visst bibliotek. Nu ligger fokus istället på användarnas tankeprocesser och till 
deras förmåga till kritiskt tänkande i användandet av bibliotekets resurser. (Limberg & 
Folkesson, 2006, s.19) Man kan kortfattat säga att fokus har förskjutits från en 
källorienterad syn på informationssökning, där informationskompetens ses som ett antal 
mätbara och observerbara tekniker och förmågor, till en syn på informationssökning 
som en meningsskapande, problemlösande tankeprocess. Den källorienterade synen 
motsvarar det man brukar kalla bibliotekskunskap, medan den sistnämnda har som mål 
att användarna ska utveckla informationskompetens (Ibid. s.27).  
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Carol Kuhlthau har gjort en välkänd analys av utvecklingen inom 
användarundervisning, enligt en förlaga av Harold Tucket och Carla Stoffle (1984). 
Kuhlthau, som i sin forskning utgår från en kognitiv, konstruktivistisk 
forskningstradition, beskriver här tre förhållningssätt inom användarundervisning, sett 
ur ett evolutionistiskt perspektiv (1987, s.23 ff.):  
 

• Källorienterat förhållningssätt (tool- eller source approach): att lära användarna 
att hitta och bruka informationskällorna i ett specifikt bibliotek.  

• Stigfinnaransats (pathfinder approach), eller beteendeorienterat förhållningssätt: 
att lära ut sökstrategier och visa hur man samlar information. Bibliotekarien 
presenterar en ”modellsökning” där man visar hur, var och i vilken ordning man 
söker. 

• Processorienterat förhållningssätt (process approach), vilket är det 
förhållningssätt som förespråkas av Kuhlthau själv. Fokus ligger på användaren 
och inte på informationen. Bygger på uppfattningen att informationssökning är 
en process som går ut på lärande och problemlösning. Syftet är att användaren 
ska vara medveten om- och förstå de olika delarna i 
informationssökningsprocessen. 

 
Det senaste decenniet har kritik riktats mot den konstruktivistiska forskningstraditionen, 
där informationssökning ses som en individuell process. Anledningen är att det, enligt 
Sundin med flera forskare, har funnits behov av ett kompletterande teoretiskt perspektiv 
utöver de ovan nämnda, eftersom dessa ”... inte i tillräckligt hög grad behandlar 
informationssökning som en social och kulturell praktik” (Sundin 2005, s.114). Som en 
följd har ett sociokulturellt perspektiv på informationskompetens utvecklats. Detta går 
ut på man vill se lärande och kunskap utifrån ett holistiskt perspektiv, dvs. i relation till 
den kultur och det sammanhang som lärandet är en del av. Sundin kallar detta fjärde 
sociokulturella perspektiv för ett kommunikativt orienterat förhållningssätt (2005, s.152 
ff.).  
 
Ett annat uttryck som myntats inom nämnda perspektiv är kollektivism, vilket används 
av Talja, Tuominen och Savolainen (2004). Dessa menar att den kollektivistiska 
ansatsen framhåller att ”… information processes should be seen as embedded in social, 
organizational and professional contexts” (Ibid. s.86). Med ett sådant angreppssätt 
vänder man sig, enligt Talja, Tuominen och Savolainen, emot synen på stereotypa 
informationsanvändare och vill istället se människor som sociala och kulturella varelser 
(Ibid.). 
 
Olof Sundin har i en studie analyserat 31 nordiska högskolebiblioteks webbguider i 
informationssökning. Sundin presenterar här en modell där han beskriver fyra olika 
förhållningssätt till undervisning i informationssökning som framkom vid analysen av 
webbhandledningarna. De tre förstnämnda har, enligt Sundin flera likheter med de tre 
förhållningssätt eller modeller som Kuhlthau (1987) samt Tucket och Stoffle beskriver. 
Dessutom tillkommer ett förhållningssätt, nämligen det kommunikativa, tillika 
sociokulturella förhållningssättet (Sundin 2005, s.147 ff):  
 

• Ett källorienterat förhållningssätt. Enligt denna modell står 
informationskällorna i fokus. Man beskriver här olika typer av källor, samt ger 
exempel på olika källors innehåll och användningsområden. Källorna ges dock 
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sällan en kritisk belysning. Informationen riskerar därmed att behandlas som 
dekontextualiserade ting, utan att man tar hänsyn till den sociala praktik där de 
är formade.  

 
• Ett beteendeorienterat förhållningssätt. I denna modell står informationskällor 

fortfarande i fokus, med den skillnaden att här framställs främst hur och i vilken 
ordning som användarna bör använda källorna. Här ligger fokus på att ge en 
struktur för informationssökningen och dess olika steg. Informationen framställs 
enligt detta förhållningssätt som ämnesoberoende, kontext- och innehållslös.  

 
• Ett processorienterat förhållningssätt. Här ligger fokus på den enskilde 

användaren istället för på informationen. Denna modell är baserad på 
konstruktivistiskt och kognitivt orienterade lärandeteorier. Enligt detta 
förhållningssätt betonas hur användaren bör tänka vid informationssökningen. 
Målet är att användaren ska förstå processen som informationssökningen är en 
del av, genom att medvetandegöra processens olika led.  

 
• Ett kommunikativt orienterat förhållningssätt (Sociokulturellt perspektiv). Här 

betonas de sociala aspekterna av informationssökning. Informationssökning ses 
inte som en individuell process, utan som en social process som sker i ett 
institutionellt sammanhang. Man vill synliggöra betydelsen av samarbete mellan 
användare, då informationen anses ges mening i dialog mellan användare i en 
social praktik. Till skillnad från ovanstående förhållningssätt är det inte 
informationen i sig eller den enskilda individens konstruktion av mening som 
står i fokus. Det är istället individens deltagande i gemenskaper som har 
betydelse för hur man söker information. 
 

Resultatet av undersökningen visar att de olika ansatserna ofta samexisterar i en och 
samma webbhandledning (Sundin 2005, s.148). Detta innebär exempelvis att det 
källorienterade förhållningssättet, vilket man inom forskningen ofta avfärdar som ett 
föråldrat sätt att se på bibliotekets undervisning, i praktiken lever kvar jämte de nyare 
förhållningssätten.  
 
Idag domineras användarforskningen alltjämt av den konstruktivistiskt influerade 
processansatsen, med forskare som Carol Kuhlthau i spetsen. Den delvis alternativa 
fenomenografiska forskningsansatsen, med fokus på människors olika sätt att erfara 
informationssökning, som företräds av t.ex. Christine Bruce och Louise Limberg, är 
likaledes aktuell (Sundin 2005, s.113). Enligt den fenomenografiska skolan är 
lärandeprocessen inte en fråga om överföring av kunskap. Istället handlar det om 
förändringar av enskilda människors uppfattningar, dvs. när man lär sig något förändras 
relationen mellan människan och omvärlden (Limberg & Folkesson 2006, s.22). Det 
kommunikativa synsättet med fokus på sociokulturella aspekter på lärande och 
informationssökning, dvs. användarnas sociala kontext, har inom den biblioteks- och 
informationsvetenskapliga forskningen rönt ett ökat erkännande under senare år. Detta 
synsätt har dock ännu inte fått samma genomslag som de konstruktivistiska och 
kognitiva forskningsansatserna. Man kan ännu inte heller se något genomslag för det 
kommunikativa synsättet inom bibliotekens praktiska verksamhet (Sundin 2005, s.153). 
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Ett argument för att använda sociokulturellt perspektiv inom användarforskningen är 
inställningen att människors informationssökning ”… sällan är en helt igenom 
förnuftsbaserad och individuell praktik bedriven på ett systematiskt vis” (Sundin 2005, 
s.153). Istället bör man vara öppen för att information kan sökas på olika sätt beroende 
på sammanhang, situation, eller konstellation. I det sociokulturella perspektivet betonas 
betydelsen av att informationen får en mening och en användbarhet genom 
kommunikation och deltagande i gemenskaper. I en praktisk verksamhet som 
bibliotekarie bör man således med ett sociokulturellt förhållningssätt ha en förståelse för 
att informationen och informationssökningen ser olika ut beroende på i vilken kontext 
som den ingår. 

2.3 Samverkansaspekter på utbildning i informationskompetens 
 
Här används begreppet utbildning i informationskompetens, vilket syftar på 
högskolornas måluppfyllelse av 1 kap. 9 §. Nedan redogörs således för utbildning i 
informationskompetens ur ett samverkansperspektiv med fokus på hela högskolan, dvs. 
inte bara bibliotekets verksamhet. 
 
De senaste åren har det blivit allt vanligare bland forskare och yrkesverksamma inom 
främst biblioteksområdet att framhålla att bibliotekens undervisning i 
informationskompetens inte bör ses som ett eget ämne, utan bör integreras i det 
ordinarie kursutbudet. Ett exempel är BIBSAM-rapporten Den första uppgiften: 
Högskolebiblioteket som utbildningsinstitution och lärande miljö (2001), där Göran 
Gellerstam skriver:  
 

En utbildning som tar sikte på informationskompetens måste vara direkt knuten 
till ämnets innehåll, vetenskapliga metoder och problem, och utgå från 
användarnas situation. Den kräver att bibliotekets medarbetare samverkar med 
sina kollegor – lärarna på institutioner och utbildningsprogram. (s.30) 

 
SUHF kommer med liknande slutsatser i sin rapport Vägar för kunskap – behov av 
gemensam strategisk nyorientering för högskolorna och deras bibliotek (2003). SUHF 
publicerar här ett antal rekommendationer bl.a. vad gäller frågan om integrerade 
lärandemiljöer, där man fäster uppmärksamhet på måluppfyllelse av högskolelagens 1 
kap. 9 §: 
 

… behovet av att varje högskola tar fram en strategi och ett åtgärdsprogram för 
hur högskolelagens mål … skall uppnås. För att ett samlat grepp om 
lärandeprocesserna skall kunna åstadkommas bör man i detta arbete engagera 
ansvariga för grundutbildning, pedagogisk utveckling och biblioteksverksamhet. 
(s.16) 

 
Även Birgitta Hansson och Olle Rimsten tar fasta på samverkansaspekter för utveckling 
av informationskompetens i sin projektrapport Utbildning i samverkan. 
Informationskompetens vid Örebro universitet (2003). Författarna till rapporten menar 
att det, för att utveckla informationskompetens som ett mål i högskoleutbildningen, 
måste till förändringar i samarbetet mellan bibliotekarier och lärare:  
 

Förutom möjligheter att mötas över gränserna är attitydförändring till samverkan 
och informationskompetens en grundförutsättning. Därutöver krävs 
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kompetensutbilding för såväl lärare som bibliotekarier. Förhållningssätt och 
arbetsmetoder måste förändras från att studenter förses med kopior till att de 
initialt får referenser till elektroniskt material för att så småningom arbeta med 
problemlösning där det fordras informationssökning. (s.2) 

 
Hansson och Rimsten menar vidare att för att kunna driva utvecklingen i denna riktning, 
krävs det stöd från universitetets ledning. Exempelvis kan detta ske genom att skriva in 
strategier för utveckling av informationskompetens i styrdokument, samt att uppmuntra 
kompetensutveckling av personalen. Man menar även att det behövs resurser för att 
kunna frigöra lärare och bibliotekarier, för att kunna bedriva en gemensam utveckling 
av bl.a. kursplaner (2003, s.2 f.)  
 
Samma författare är även upphovsmän till BIBSAM-rapporten ”Someone else’s job” 
(2005). Där kan man urskilja ett antal samverkansaspekter som påverkar 
måluppfyllelsen av högskolelagens 1 kap. 9 §:  
 

- Ämnesintegration 
- Mötesplatser 
- Kompetensutveckling 
- Pedagogik (Hansson & Rimsten 2005, s.121 ff.) 

 
Samverkan mellan högskolelärare och bibliotekarier kan, enligt Hansson och Rimsten 
ske enligt tre olika former: koordination, kollaboration och integration. Koordination 
innebär att läraren bokar in användarundervisning utan koppling till vad som står skrivet 
i kursplanen. Undervisningen blir då ett isolerat tillfälle, där bibliotekarien styr 
innehållet. Vid kollaboration ansvarar bibliotekarier och lärare för sitt respektive 
område, men man samverkar i syfte att samordna undervisningen. Vid integration 
förutsätts att läraren och bibliotekarien har en likartad roll när det gäller utveckling av 
studenters informationskompetens. Några skäl som talar emot integration enligt 
Hansson och Rimstens definition, är dels lärares och bibliotekariers olika 
kunskapsgrunder, t.ex. att lärare innehar en ämneskunskap som bibliotekarierna inte kan 
förväntas ha. Dels skiljer sig arbetsvillkoren åt mellan lärare och bibliotekarier. I 
rapporten förespråkas den modell som kallas kollaboration. Här har 
användarundervisningen en direkt koppling till kursplanen och de båda yrkesgrupperna 
samverkar men har fortfarande ansvar för sitt eget område (Hansson & Rimsten s.129). 
 
Ett annat exempel på forskning som framhåller vikten av samarbete mellan 
kollegium/lärare och bibliotekarier är en amerikansk sociologisk översiktsstudie av 
forskning inom området relationer mellan bibliotek och fakultet. Studien visar att det är 
uteslutande bibliotekarier och forskare inom biblioteks- och informationsvetenskapliga 
området som i artiklar och på konferenser tar upp bristande samverkan mellan bibliotek 
och fakultet som ett problem. Forskningen inom det samhällsvetenskapliga området 
ägnar liten uppmärksamhet åt relationen mellan bibliotek och fakultet. En slutsats av 
studien är att bibliotekarier ägnar mycket kraft på att samverka, skapa kontakt med- och 
assistera lärare och andra biblioteksanvändare. Fakultetslärare, å andra sidan, ser 
generellt biblioteket mer som en servicefunktion som underlättar deras arbete, än som 
en samarbetspartner. Lärarna är således inte lika benägna att söka kontakt- och 
samverka med bibliotekarier (Christiansen, Stombler & Thaxton 2004, s.116 ff.). De 
båda yrkesgrupperna uppfattar betydelsen av samarbete på olika sätt. Bibliotekarierna 
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upplever att ett dåligt fungerande samarbete får praktiska konsekvenser för deras arbete, 
t.ex. i undervisning av – och service till studenterna. Högskolelärarna däremot upplever 
inte bristande samarbete med bibliotekarier som problematiskt, då det inte medför lika 
stora konsekvenser för deras eget arbete (Ibid., s.118 f.). 
 
Författarna till slutrapporten från det svenska IDOL-projektet, Undervisning i 
informationssökning, menar att det finns behov av att lärare och bibliotekarier utvecklar 
en medveten hållning där de båda yrkesgrupperna samarbetar mer gränsöverskridande, 
med elevers och studenters lärande i fokus, som ett gemensamt mål. Syftet med detta är 
att skapa: ”… ett mera dynamiskt förhållningssätt i det gemensamma arbetet, där man 
utnyttjar särarterna i lärares respektive bibliotekariers kompetenser för att skapa något 
nytt i undervisningen i informationssökning” (Limberg & Folkesson 2006, s.126). 
 
Enligt Christine Bruce kan man urskilja fem kritiska dimensioner i samarbetet mellan 
bibliotekarier och lärare inom högre utbildning (2001, s.106-116):  
 

• Policysamverkan: Bibliotekarier och lärare bör samarbeta vid utvecklandet av 
policydokument/styrdokument som involverar t.ex. informationskompetens. 

• Forskningssamverkan: Att involvera bibliotekarier i ansökan om 
forskningsmedel, så att informationssökning blir en integrerad del av 
forskningsprojekt och kan bidra till utveckling av biblioteksresurser. 

• Kursplanesamverkan: Bibliotekariernas kunskap bör tas tillvara vid utarbetandet 
av studie- och kursplaner. 

• Samverkan kring uppsatshandledning: Samarbete mellan lärare och 
bibliotekarier ger studenterna bättre möjligheter till informationssökning och 
användning av informationskällor, vilket bidrar till en högre kvalitet på 
uppsatserna. 

• Samverkan i utvecklingsprojekt: Det är viktigt att bibliotekarierna ger sina 
synpunkter på utvecklingsarbete som berör bibliotekets områden. 

 
Nedan kommer jag att ge exempel på empiriska undersökningar om dels bibliotekariers 
förhållningssätt till hur man bör bedriva undervisning i informationskompetens, dels 
lärares förhållningssätt till detsamma. 

2.3.1 Bibliotekariers förhållningssätt  
 
De senaste åren har mycken biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning 
fokuserat på ämnesintegration och samverkan mellan bibliotekarier och lärare som 
grundläggande för utbildning i informationskompetens. Exempel på studier som 
understryker detta är Hansson och Rimstens ”Someone else’s job”, samt Limberg och 
Folkessons rapport från IDOL-projektet: Undervisning i informationssökning. I denna 
visade det sig att flera bibliotekarier uttryckte att lärare ofta har bristfälliga kunskaper i 
informationssökning, vilket upplevdes som ett hinder för samarbete (2006, s.101).  
 
Hur bibliotekarier ser på- och förhåller sig till informationssökning och lärande är 
viktigt att tydliggöra, eftersom förhållningssätten får praktiska konsekvenser för 
undervisningen i informationskompetens (Sundin 2005, s.158). Enligt Sundins ovan 
nämnda studie av 31 högskolebiblioteks webbguider kan man se en skiljelinje mellan de 
som uttrycker att användarundervisningen är ämnes/kontextberoende och de som 
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uttrycker att användarundervisningen är ämnes/kontextoberoende. Sundin ställer sig 
kritisk till att behandla informationssökning och informationsanvändning som en 
dekontextualiserad företeelse, då han ifrågasätter meningen i att förmedla kunskaper om 
informationssökning om informationen är utan sammanhang (Ibid.). 
 
Ett praktiskt exempel på hur bibliotekariers attityder till användarundervisning kan 
förändras är Kuhlthau och McNallys (2001) studie av ett nationellt treårigt 
skolutvecklingsprojekt med syfte att förbättra elevers lärande. I projektet involverades 
bibliotekarier (av kollegium och ledning) att delta i förbättringen av elevers lärande av 
ämneskunskaper istället för att enbart bedriva traditionell biblioteksundervisning. Under 
projektets gång kunde man se en attitydförändring hos bibliotekarierna, genom att de 
fick ett ökat intresse att se bibliotekets undervisningen som ett instrument att förbättra 
elevernas lärande. Undervisningen i informationssökning blev således integrerad i 
ämnesundervisningen, med lyckat resultat. 
 
I en rapport från Lunds universitets bibliotek (LUB), intervjuades bibliotekarier på LUB 
om bibliotekets pedagogiska uppgift. I rapporten framkom bl.a. en samstämmig 
uppfattning om att biblioteksundervisningen bör vara integrerad i utbildningen och att 
samarbete med lärarna är viktig för att undervisningen i informationskompetens ska bli 
lyckad. Man använder här uttrycket att bibliotekets undervisning bör ske ”just in time” 
istället för ”just in case”, dvs. undervisningen ska ske när studenterna har behov av den 
(Jönsson & Ohrt, 2003). Kontentan av rapporten är således att undervisning i 
informationskompetens inte bör vara en isolerad företeelse, eftersom den inte har något 
egenvärde i sig självt.  

2.3.2 Lärares förhållningssätt  
 
Christine Bruce visar i sin avhandling på två synsätt angående hur utbildning i 
informationskompetens bör bedrivas, i relation till utbildningsprogram på högskolenivå. 
Antingen ses informationskompetens som ”a conceptual framework applicable to all 
education curricula”, eller som “a program on its own right” (1997, s.48). Bruce, som 
utgår från en fenomenografisk ansats, menar att informationskompetens måste ingå i en 
större kontext, eftersom ämnet inte har någon mening i sig själv. Enligt Bruce bör därför 
undervisning i informationskompetens ske inom ramen för ämnesundervisning, där man 
kan göra meningsfulla tillämpningar (1997, s.60). Ett annat exempel på studier av 
lärares inställning till bibliotekets undervisning är Gloria Leckie och Anne Fullertons 
(1999) kanadensiska undersökning av lärare vid tekniska, naturvetenskapliga och 
vårdvetenskapliga institutioner. Undersökningen ger uttryck för att 
användarundervisningen bör vara anpassad efter de kurser studenterna har. Med andra 
ord så bör informationskompetens ses som en del i den utbildningskontext studenterna 
verkar i. Undersökningen betonar även vikten av samarbete mellan bibliotekarier och 
ämneslärare.  
 
Ett svenskt exempel på detta förhållningssätt framkommer i studien ”Högskolelärares 
uppfattningar av informationskunnighet”, där den dominerande uppfattningen bland de 
sju intervjuade högskolelärarna var att integrering i ämnesundervisningen är att föredra 
framför separata kurser (Johannesson & Pilerot 2000, s.40). Ett annat exempel är Tanja 
Donners (2002) magisteruppsats, där tio lärare vid Ålands yrkeshögskola intervjuats om 
uppfattningar av informationskompetens. Även här trodde lärarna på en ökad 
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samverkan, samt integrering av biblioteks- och ämnesundervisning som ett medel för att 
utveckla av studenternas informationskompetens. I en studie vid Linköpings universitet, 
där tio universitetslärare intervjuades, framhävdes behovet av kommunikation mellan 
lärare och bibliotekarier kring informationssökningsfrågor. Särskilt framkom att lärarna 
saknade spontan kontakt med bibliotekarier, som t.ex. sker genom möten på informella 
mötesplatser. Även fysiska, organisatoriska, kulturella och sociala skillnader mellan 
yrkesgrupperna upplevdes som hinder för etableringen av ett samarbete mellan 
bibliotekarier och lärare. (Perselli & Gustafsson Åman,  2006, s. 72 ff.) 

2.3.3 Ledares förhållningssätt  
 
Det har varit svårt att finna studier om ledares förhållningssätt till utbildning i 
informationskompetens. Därför redogör jag här endast för de resultat som framkom i 
”Someone else’s job”. Hansson och Rimstens genomgång av 39 lärosäten visade, 
genom enkäter adresserade till rektorerna, att dessa överlåter ett stort ansvar för 
utbildning i- och utveckling av informationskompetens på bibliotekarierna. Denna 
tolkning gjordes på grundval av vilka personer som i realiteten besvarade enkäterna: 
 

Genom att redovisa vem eller vilka på det enskilda lärosätet som har besvarat 
enkäten får man en viss uppfattning om var man från ledningens sida har ansett att 
frågor om informationskompetens hör hemma. (2005, s.57) 

 
I nära 70 % av fallen hade bibliotekspersonal medverkat vid utarbetandet av svaren 
Enkätsvaren visade också att det är vanligt att informationskompetens nämns som mål i 
högskolornas lokala styrdokument, men att man sällan redovisade hur målet skulle 
uppnås (2005, s.57 ff.). Enligt Hansson och Rimsten visar resultaten från rektorernas 
enkäter att ansvaret när det gäller implementeringen av 1 kap. 9 § ålagts biblioteken, 
alternativt att biblioteken självmant axlat ansvaret. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
 
Enligt ett sociokulturellt perspektiv bör informationskompetens ses som en socialt och 
kulturellt influerad process, som formas genom samverkan mellan människor i en social 
kontext (Lloyd 2006, s.579). Eftersom GIH är en liten högskola med rumslig närhet 
mellan de olika aktörerna, anser jag att det sociokulturella perspektivet, ett 
kommunikativt orienterat förhållningssätt, är en lämplig ansats att studera samspelet 
mellan lärare och bibliotekarier, samt ledningens påverkan på samarbetet. Genom att 
inkludera dessa tre personalkategorier finns möjlighet att studera synen på 
informationskompetens i den sociala kontexten vid GIH.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 
 
Det sociokulturella perspektivet är i grunden en pedagogisk teoribildning som rönt ökad 
uppmärksamhet de senaste åren inom främst den pedagogiska forskningen, men även 
inom t.ex. biblioteks- och informationsvetenskap och organisationsforskning (Sundin 
2005, s.157). Inom den pedagogiska forskningen talar man historiskt sett om tre olika 
perspektiv på lärande: behaviorismen, kognitivismen och sociokulturell teori. Inom 
behaviorismen betonar man ”lärande som förändring av elevens yttre, iakttagbara 
beteende, kognitivismen understryker lärande som elevens inre processer och 
sociokulturell teori betraktar lärande som deltagande i socialpraktik” (Dysthe 2003, 
s.33). Det sociokulturella perspektivet bygger delvis på teorier som den vitryske 
pedagogen och filosofen Lev Vygotsky utvecklade på 1920 och 30-talen om 
omgivningens påverkan på barns utveckling (Bråten 1998, s.8 f.).  
 
En av de mest tongivande forskarna i Sverige på detta område är Roger Säljö, som år 
2000 gav ut boken Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. Förenklat uttryckt 
innebär det sociokulturella perspektivet en fokusering på kommunikation, samspel och 
samarbete. Det innebär, enligt Säljö (2000), att man intresserar sig för hur de kunskaper 
och färdigheter som byggts upp i ett samhälle genom historien återskapas i olika sociala 
sammanhang inom och utanför institutionella miljöer. En grundtanke i det 
sociokulturella perspektivet är att kommunikation och interaktion mellan människor är 
avgörande för utveckling, ”Det är genom kommunikation som sociokulturella resurser 
skapas … och förs vidare” (Säljö 2000, s.22).  
 
I det sociokulturella perspektivet använder man termen kulturella redskap eller verktyg 
(tools) för att benämna de intellektuella och fysiska resurser som används av människan 
för att förstå omvärlden samt agera i densamma. Intellektuella redskap hjälper till att 
kommunicera med omvärlden och lösa praktiska problem. Exempel på intellektuella 
redskap är språk och matematik. Fysiska redskap är artefakter som människan 
konstruerat, t.ex. verktyg eller maskiner av olika slag. Moderna apparater t.ex. datorer 
består både av fysiska material och inbyggda intellektuella insikter, dvs. de kan sägas 
vara en kombination av fysiska och intellektuella redskap. (Säljö 2000, s.20 ff.)  
 
Om man ska studera lärande ur ett sociokulturellt perspektiv, är de centrala 
frågeställningarna människors tänkande och sociala handlingar i olika praktiker. Det 
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finns enligt Säljö tre olika men samverkande företeelser som man ska ta hänsyn till, 
nämligen: 
 

1. Utveckling och användning av intellektuella eller kommunikativa redskap (t.ex. 
språket) 

2. Utveckling och användning av fysiska redskap 
3. Kommunikation och olika former för samarbete som människor utvecklat i olika 

kollektiva verksamheter 
 

Man lägger därmed fokus på människan som en kommunicerande och interagerande 
varelse (Säljö 2000, s.22). 
 
Mediering är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Bakgrunden till 
detta begrepp är att allt mänskligt handlande bedrivs i en social och kulturell kontext. I 
det mänskliga handlandet utnyttjas fysiska och intellektuella redskap. Alla redskap, 
både fysiska och intellektuella, som vi använder är utvecklade i en historisk och 
kulturell tradition och bygger på tidigare erfarenhet. Redskapen får därmed en 
medierande funktion, dvs. de förmedlar verkligheten och omvärlden för människor i 
konkreta verksamheter (Säljö 2005, s. 23 ff.). Säljö beskriver fenomenet som att 
människor tolkar och hanterar sin omvärld ”… med hjälp av olika fysiska och 
intellektuella redskap som utgör integrerade delar av våra sociala praktiker” (2000, 
s.81). Mediering sker således både med hjälp av tekniska redskap, men framförallt med 
hjälp av människans viktigaste medierande resurs, nämligen språket (Säljö 2000, s.82). 
 
Lärande och utveckling kan enligt det sociokulturella synsättet belysas genom frågor 
som rör hur människor kommer i kontakt med sociokulturella kunskaper, färdigheter 
och erfarenheter, dvs. hur människor med hjälp av språket lär sig samspela med det 
omgivande samhället, enligt Säljö (2000). De biologiska faktorerna för en människas 
utveckling är således underordnade i ett sociokulturellt perspektiv. Interaktion och 
kommunikation i form av socialt samspel är centrala för att förstå lärande och 
utveckling på både kollektiv och individuell nivå (Ibid. s.231 f.). 
 
I det sociokulturella perspektivet ses lärande och kunskap i relation till den sociala 
kontext som lärandet är en del av. Säljö menar att kommunikationen i institutionella 
miljöer som t.ex. högskolor är speciell i jämförelse med andra sociala kontexter, 
eftersom själva målet i verksamheten är lärande. Eftersom lärandet inom institutionella 
miljöer mest är språkligt och textbaserat till sin karaktär, blir kommunikationen 
abstrakt. Förmedlingen av färdigheter och kunskap sker oftast uppifrån, dvs. genom 
envägskommunikation och det skrivna ordet har en överordnad ställning. Detta innebär 
att människors kommunikation sker på andra villkor än i mer vardagliga verksamheter. 
Enligt Säljö har kommunikationen inom lärande institutioner således 
dekontextualiserats från det omgivande samhället, men samtidigt skapat en egen 
kommunikativ kontext inom ramen för den egna verksamheten. Aktörerna inom 
högskolan verkar inom en textbaserad verklighet, delvis avskuren från omvärlden 
(2000, s.155 f.). Skriftspråket, i form av t.ex. läroböcker blir, med ett sociokulturellt 
uttryckssätt, ett medierande redskap i denna kontext (Ibid, s.217 ff.). Läroböcker är 
tydliga exempel på hur språket anpassats till den särskilda kommunikativa tradition som 
finns inom skolan, där lärandet är målet, menar Säljö.  
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I dagens informations-, och kunskapssamhälle har lärande och utbildning fått en ännu 
större betydelse än tidigare. Utbildning är i många länder inte bara en möjlighet, utan 
ofta ett tvång och en nödvändighet för att klara sig i samhället, då allt fler arbetsgivare 
ställer krav på teoretiska kunskaper och på kunskapsutveckling inom yrket. Lärande 
institutioner har en stor betydelse, inte bara för utbildning, utan även ur en 
socialiserande synvinkel. Eftersom skolan har ett så stort inflytande på hur vi formas 
som människor och på vad vi tar med oss till våra senare liv, är det viktigt att 
utbildningen anpassar sig till den kultur och de arbetssätt som råder i yrkeslivet. Anne 
Lloyd skriver i en artikel att lärandet inom utbildningsmiljöer ofta skiljer sig från de 
miljöer vi möter i vår yrkesutövning. Inom utbildningsinstitutioner är lärandet formellt 
och strukturerat. Inom andra kontexter, exempelvis arbetsplatser, är lärandet däremot 
som Lloyd uttrycker det,  “… constituted of collective practices and focused on the 
development of collective competence as opposed to individual competence” (2005, 
s.230 f.). 
 
Utbildning och lärande ses i vårt samhälle som en oumbärlig del av livet och något som 
är till för alla. Den nya informations och kommunikationstekniken (IKT) håller delvis 
på att förändra den traditionella, memorerande formen av lärande, med 
klassrumsundervisningen i centrum. Människors lärande och kunskap sker enligt detta 
perspektiv inte genom överföring av kunskap, utan som ett resultat av samspelet med 
den omgivande kontexten, dvs. det sammanhang som lärandet är en del av (Sundin 
2005, s.157). Exempelvis sker den traditionella klassrumsundervisningen ofta genom 
envägskommunikation mellan lärare och elever, vilket kan exemplifiera ett synsätt där 
kunskap är överföringsbar. Genom en mer elevaktiv undervisningsform, t.ex. 
problembaserat lärande, sker däremot lärandet genom kommunikation och samspel med 
omgivningen, med hjälp av fysiska och intellektuella redskap. Lärandet sker då inte 
enbart genom memorerande och passivt mottagande av information, utan genom ett eget 
aktivt handlande. Lärandet ses i vårt samhälle inte heller längre som något som upphör 
efter avslutad skolgång, utan som en process som förväntas fortgå under större delen av 
livet. Man pratar i detta sammanhang om det livslånga lärandet, vilket bl.a. tar sig 
uttryck i fortbildning eller kompetensutveckling inom det egna yrket. 
 
IKT har betydelse i ett sociokulturellt perspektiv, inte bara beroende på den ökade 
tillgången på information och dess påverkan på utbildning. IKT innebär även nya 
möjligheter att kommunicera med andra och ingå i gemenskaper som inte sker genom 
fysisk kontakt, t.ex. genom chatt och deltagande i nätverk. Dessutom finns det nu 
möjligheter till interaktivitet mellan människa och dator, genom spel eller 
utbildningsprogram. Datorn har på så sätt blivit ett nytt kommunikativt redskap och en 
kommunikativ partner och (Säljö 2000, s.245). 
 
Det ökade utbudet av information som står oss buds tack vare IKT, innebär nya problem 
med att hantera informationen. Istället för att som förr memorera, måste man göra den 
användbar i en kontext genom att välja, organisera och värdera informationen, eller som 
Säljö uttrycker det: ”Hur skapar man sammanhang mellan disparata informationsbitar så 
att det som blir resultatet är användbart och produktivt i en social praktik?” Detta ställer 
krav på nya färdigheter, t.ex. att kunna göra ett urval, sammanfatta, analysera och 
kritiskt värdera information. Utvecklingen ställer också krav på att nybörjare får 
vägledning av personer som har erfarenhet och behärskar den aktuella verksamheten 
(Säljö 2000, s.242). Bibliotekarier bör ses som expertis och vägledare inom detta 
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område, som ligger utanför många lärares kunskapsgränser. Men att vara en sådan 
vägledare ställer krav, inte bara på praktiska bibliotekariska kompetenser, som beskrivs 
i det källorienterade perspektivet enligt bl.a. Kuhlthau. Det innebär även att 
bibliotekarier bör ha insikt om hur man förhåller sig till lärande och undervisning i 
informationskompetens. Med ett sociokulturellt förhållningssätt ses biblioteket som en 
del av den sociokulturella kontexten, vilket bl.a. innebär en insikt om att biblioteket 
påverkas av – och kan vara med och påverka denna kontext. 

3.2 Sociokulturellt perspektiv på undervisning i 
informationskompetens 
 
Som jag beskrivit ovan, i kapitel 2, finns det skillnader i synsätt på huruvida 
informationssökning och informationsanvändning är ett socialt fenomen, där 
informationen får mening i sitt sociala sammanhang, eller om det ses som individuella 
färdigheter. Informationssökning och informationsanvändning bör enligt det 
sociokulturella perspektivet ses i ett större sammanhang, som en del av den pedagogiska 
verksamhet som sker inom ramen för utbildningsinstitutionens sociala kontext. Nedan 
presenteras några exempel på sociokulturella perspektiv på undervisning i 
informationskompetens. 
 
De senaste årens förändringar i synen på lärande och undervisning har inneburit 
praktiska tillämpningar i undervisningen i form av mer elev-/studentaktiva arbetsformer 
som t.ex. problembaserat lärande (PBL). Förändringen har, i kombination med den 
drastiska ökningen av tillgång på information och bruket av IKT, bl.a. inneburit att 
elever och studenter utnyttjar ett större spektrum av informationskällor i sin utbildning 
än tidigare (Limberg & Folkesson 2006, s.11). Förändringen från en passiv, lärarstyrd 
kunskapsförmedling mot ett aktivt kunskapsinhämtande, kan ses som gynnande för 
sociala och kommunikativa aspekter av lärande och informationssökning. Limberg och 
Folkesson menar att svenska läroplaner idag uttrycker ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande, med innebörden att ”… lärande äger rum genom kommunikativt samspel och 
att kunskap utvecklas i sociala sammanhang…” (Ibid. s.119). I ett sociokulturellt 
perspektiv ses biblioteket som en del av skolans kulturella och sociala kontext. 
Bibliotekets funktion som socialt rum stimulerar till lärande genom kommunikativa och 
kreativa handlingar, inte minst genom att biblioteket ofta är en socialt mer tillåtande 
miljö än traditionella undervisningssalar. För att återknyta till Säljös diskussion ovan 
om kulturella redskap, kan därmed skolbiblioteket i sig ses som ett kulturellt redskap, 
genom att det har en kommunikativ funktion. (Alexandersson & Limberg 2003, s.11 f.). 
 
Enligt Sundin, som kallar det sociokulturella perspektivet för ett kommunikativt 
orienterat förhållningssätt när det appliceras på användarforskningen, betonar nämnda 
perspektiv de sociala aspekterna, dvs. informationssökning som en social process. Man 
ser alltså informationssökandet inte i första hand som en individuell process, som i det 
processorienterade förhållningssättet (se ovan, kap.2), utan betonar istället samarbets- 
och kommunikationsaspekter i informationssökningsprocessen (2005, s.152 f.). Sundin 
skriver att ”Bibliotekariens expertis innefattar med ett kommunikativt orienterat 
förhållningssätt en förståelse för de sociokulturella villkoren för informationens 
produktion, mediering och konsumtion” (2005, s.153). Detta innebär bl.a. ett 
förhållningssätt där informationssökningen ses som en del av ett större sammanhang 
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och inte som ett eget, kontextoberoende ämne. Som berörts i kapitel 2.4 kan man dra en 
skiljelinje mellan å en a sidan det processorienterade och beteendeorienterade 
förhållningssättet, där informationssökning ses som ämnes/kontextoberoende. På andra 
sidan återfinns det kommunikativt orienterade samt källorienterade förhållningssättet, 
där informationssökning ses som ämnes/kontextberoende. 
 
En annan forskare som vill anlägga socialt orienterade lärandeteorier på 
informationskompetens är James Marcum, som menar att informationssökning och 
lärande inte är individuella processer, utan sker inom ramen för en social kontext. I 
dagens informationssamhälle, där IKT används som hjälpmedel, sker lärandet som en 
aktiv process, genom interaktivitet och kommunikation (2002, s.13 f.). 
Informationskompetens bör, enligt Marcum “…be refocused away from information 
toward learning, and beyond literacy in the direction of sociotechnical fluency“ (2002, 
s.1). Man bör alltså lägga mer fokus på lärande istället för på informationen i sig för att 
utveckla informationskompetens i utbildningen. Med andra ord bör bibliotekarier ha 
mer fokus på sociala faktorers påverkan på effektivt lärande. Marcum förespråkar även 
att högskolebibliotekens funktioner integreras i den akademiska kärnverksamheten 
(2002, s.20 f.).  
 
Sammanfattningsvis innebär ett sociokulturellt perspektiv på undervisning i 
informationskompetens att biblioteket ses som en del av högskolans sociala kontext, 
och inte som en egen verksamhet avskild från utbildningsverksamheten. Detta innebär 
bl.a. att man ser informationskompetens som kontextberoende, dvs. att 
informationssökning och informationsanvändning bör vara ämnesintegrerade genom 
studentaktiva arbetsformer. Bibliotekariernas funktion utifrån ett sociokulturellt synsätt 
går från ett traditionellt fokus på biblioteksresurser mot ett fokus på studenternas 
lärande. I praktiken innebär detta att studenternas inlärning bör stimuleras genom 
sökande och användande av information, under vägledning av bibliotekarier och lärare:  
 

In order to utilize the library’s potential … the view of learning as reproduction 
and information seeking as finding the right answer must be seriously questioned 
and profoundly reconsidered by teachers and librarians. To implement learning 
processes based on students’ systematic research is a risky endeavor that teachers 
and librarians need to undertake together. (Alexandersson & Limberg 2003, s.13)  

 
Ur ett undervisande perspektiv är det viktigt att både lärare och bibliotekarier ser 
studenterna som människor i ständig utveckling och förändring. Genom att se nya 
möjligheter i de intellektuella och praktiska redskap vi behärskar kan exempelvis 
bibliotekarier och lärare få insikter av – och komplettera varandra. Vygotsky (1978) 
kallar detta sätt att se på människors utveckling och lärande för “the zone of proximal 
development”. Med handledning från bibliotekarier och lärare kan studenterna därmed 
lära sig att lösa problem som de skulle ha svårt att klara av helt på egen hand.  
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4 Metod 
 
Min avsikt är att undersöka hur ledning, lärare och bibliotekarier vid GIH ser på 
informationskompetens som ett mål i utbildningen. För att nå detta mål har jag valt att 
använda mig av kvalitativa intervjuer i kombination med en genomgång av 
högskolelagen 1 kap. 9 § samt de för GIH övergripande lokala styrdokument som 
behandlar informationskompetens.  
 
Kvalitativ forskning är inte generaliserande som den kvantitativa forskningen. Syftet är 
istället att nå en djupare kunskap om ett visst problem. I kvalitativ forskning ligger 
fokus på hur människor upplever världen, dvs. människors konstruktion av verkligheten 
(Merriam 1994, s.178). Genom kvalitativa intervjuer byggs kunskap upp i ett samspel 
mellan intervjuare och respondent. Metoden syftar till att försöka förstå världen ur den 
intervjuades synvinkel, genom att frambringa individuella upplevelser och erfarenheter. 
(Kvale 1997, s.9) Däremot bör intervjuutsagor ur ett postmodernt perspektiv förstås som 
en del av den kontext de är skapade i. Intervjuutsagor bör således ses som socialt 
skapade och inte som speglingar av rena medvetanden. Man kan i postmodernismen 
skönja en misstro mot en objektivt given verklighet och en insikt om att den kunskap 
som framkommer genom intervjuer är en del av skapandet av en social verklighet. 
(Kvale 1997, s.45 ff.) I likhet med ovanstående är min egen uppfattning att intervjuer i 
tillräcklig grad kan ge kunskap om verkligheten utanför intervjusituationen och att det 
således är möjligt att erhålla kunskap om den sociala verklighet de beskriver. 

4.1 Kvalitativ fallstudie 
 
Jag har valt att använda mig av fallstudien som forskningsmetod. Man kan använda sig 
av fallstudien som metod, om man eftersträvar en helhetsinriktad förståelse. Enligt 
pedagogen Sharan B. Merriam (1994) är den kvalitativa fallstudien en mycket 
användbar metod när man vill skaffa sig grundliga kunskaper om ett visst praktiskt 
problem, samt om hur de inblandade personerna uppfattar problemet. I en kvalitativ 
fallstudie är målet, enligt Merriam, främst att upptäcka snarare än att bevisa. Det är 
processen som är det viktiga, inte resultatet. (1994, s.9). Merriam fortsätter: ”kvalitativt 
inriktade fallstudier är en särskilt lämpad metod för att hantera kritiska problem av 
praktisk natur och för att utöka kunskapsbasen när det gäller olika utbildningsaspekter”. 
(1994, s.10) Den kvalitativa fallstudien kan alltså definieras som en intensiv, 
helhetsinriktad beskrivning och analys av en särskild företeelse. Exempel på företeelser 
som kan undersökas i en fallstudie är en händelse, en person, en social grupp, eller en 
institution. (Merriam 1994, s.24 ff.) Utmärkande för kvalitativt inriktade fallstudier är, 
enligt Merriam, att de inriktas på en specifik företeelse och ingående beskriver 
företeelsen som undersöks, samt dess sammanhang. Detta är en metod som jag anser 
passar väl in i en sociokulturell ansats. Enligt Säljö (2000) är våra handlingar och vår 
förståelse delar av den sociala kontext i vilken vi verkar. Vi blir inte påverkade av 
kontexten, utan det är våra handlingar och vår förståelse som är delar av och återskapar 
kontexten, i detta fallet GIH. Kontexten kan ses som det som väver samman en social 
verksamhet och skapar en identifierbar helhet. Med hänvisning till Bateson (1973) 
menar Säljö att all kommunikation förutsätter ett sammanhang för att bli begripbar 
(Säljö 2000, s.135). 



 
 

22 

4.1.1 Styrdokument 
  
Dokument, exempelvis offentliga handlingar, är vid sidan om intervjuer en viktig 
informationskällorna inom fallstudiemetoden. Merriam menar att: ”Dokument av alla 
slag kan hjälpa forskaren att upptäcka innebörder, utveckla förståelse och förmedla 
insikter som är relevanta för forskningsproblemet” (1994, s.129 f.). 
 
De styrdokument jag har valt att använda behandlar undervisning i informationssökning 
och informationskompetens. Dels de lokala dokument som är skrivna för GIH, dels 
högskolelagen 1 kap. 9 § som behandlar utbildning informationskompetens på en 
nationell nivå. Gemensamt för ovan nämnda skriftliga källor är att de samtliga är 
offentliga dokument, skrivna på ett formellt, sakligt och kortfattat sätt.  

4.1.2 Intervjuer 
 
I kvalitativa fallstudier utgör intervjuer den primära källan för att få fram den 
information som är nödvändig för att skapa förståelse för den företeelse som studeras. 
Den vanligaste formen i kvalitativ fallstudie är att intervjuerna är delvis strukturerade, 
med i förväg bestämda teman eller frågor, men utan krav på någon särskild 
ordningsföljd. (Merriam 1994, s.100) 
 
Empirin i min undersökning består av intervjuutsagor av sex respondenter: rektor, 
prefekt, bibliotekschef, en bibliotekarie med ansvar för bibliotekets undervisning, samt 
två disputerade lärare/lektorer inom olika ämnesområden, som undervisar i 
forskningsmetodikkurser på A, B eller C-nivå på lärarutbildningen. Jag valde 
lärarutbildningen dels eftersom den har flest studenter och därigenom också flest antal 
undervisande lärare. Dels är det den utbildning där samarbete med bibliotekarier i 
forskningsmetodikkurserna är bäst utvecklat. Valet av intervjupersoner grundades på att 
samtliga respondenter är engagerade i att utveckla studenternas informationskompetens 
på olika sätt, dels som ansvariga för lokala strategier, dels den personal som är ansvarig 
för den praktiska undervisningen i forskningsmetodikkurser. Urvalet av lärarna gjordes 
dels för att båda undervisar på olika nivåer i forskningsmetodik, dels på grundval av 
deras olika utbildningsbakgrund (humanistisk respektive naturvetenskaplig). Meningen 
med detta var att jag ville ha respondenter med potential att ge så olika svar som 
möjligt, för att därigenom kunna utnyttja den kvalitativa metodens fördelar. Enligt Pål 
Repstad är det väsentligt att respondenterna är så olika varandra som möjligt, för att 
kunna få en bred bild av företeelsen som studeras (Repstad 1999, s.67). Urvalet 
grundades även på att jag ville få en jämn fördelning av respondenter på olika nivåer 
som företräder olika intressen i organisationen. Alltså är två respondenter företrädare för 
bibliotekets intressen, två respondenter företrädare för lärarnas intressen, och två 
respondenter kan sägas företräda ledningens intressen. Intervjupersonerna tillfrågades 
om deltagande i studien via e-post eller muntligen. Samtliga tillfrågade ställde upp på 
att bli intervjuade genom informerat samtycke. De sex intervjuerna ägde rum mellan 
den 30 maj och den 21 juni 2006. 
 
Syftet med intervjuerna var att undersöka respondenternas syn på informationssökning 
och informationskompetens i utbildningen, hur man upplever högskolelagens 1 kap. 9 §, 
samt hur man ser på de lokala styrdokumenten som behandlar informationssökning och 
informationsanvändning.  
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Intervjuerna förbereddes dels genom att konstruera en intervjuguide, dels genom att 
göra en pilotintervju med en bibliotekarie som undervisat i forskningsmetodikkurser 
och därför är insatt i ämnet. Efter pilotintervjun reviderades frågeformuläret något, 
delvis för att frågorna skulle bli mer öppna till sin karaktär. Intervjuerna var delvis 
strukturerade med bestämda frågor, inom olika teman, men med möjligheter till annan 
ordningsföljd och till följdfrågor där detta kändes relevant. Frågorna behandlade bl.a. 
informationskompetens, samverkan, styrdokument och framtida utvecklingsmöjligheter 
(se bilaga 1-4). Det är vid kvalitativa intervjuer önskvärt att intervjuaren intar en 
hållning av att lyssna uppmärksamt och visa sig intresserad för det respondenten har att 
säga (Kvale 1997, s.126). Av denna anledning frångicks ibland vissa frågor i 
intervjuguiden till förmån för respondentens berättelse. Inför intervjuerna delgavs varje 
respondent via e-post information om intervjuns ändamål och syfte, samt om 
Högskolelagens 1 kap. 9 § för att alla skulle ha liknande förutsättningar att kunna svara 
på frågor som behandlade denna paragraf. 
 
Datainsamlingen, dvs. själva intervjuandet, skedde på platser som utsågs av 
respondenterna för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt i intervjusituationen. 
De flesta intervjuer skedde i respondenternas arbetsrum. Intervjuerna varade mellan 45 
och 75 minuter. Den stora tidsskillnaden berodde mycket på de olika respondenternas 
läggning att uttrycka sig utförligt eller koncist. Jag var noga med att låta de intervjuade 
tala till punkt utan att avbryta, vilket påpekas som viktigt av bl.a. Kvale (1997, s.126). 
Jag försökte även lämna rum för eftertanke och tystnad mellan frågorna, för att 
respondenten skulle ha möjlighet att komplettera sina svar utan att bli avbrutna av mig 
som intervjuare.  
 
Intervjuerna spelades in på band och därefter skrevs de ut ordagrant. När utskrifterna 
transkriberats överlämnades utskrifterna till respektive respondent, som fick möjlighet 
att komma med eventuella synpunkter. Inga synpunkter som hade med själva innehållet 
i intervjuerna delgavs. 

4.2 Analys 
 
Jag har inspirerats av metoden kvalitativ innehållsanalys i analysarbetet med 
intervjutexterna. Kvalitativ innehållsanalys är en väl beprövad analysmetod, som brukar 
användas inom pedagogik- och omvårdnadsforskning (Graneheim & Lundman 2004, 
s.105). I vid bemärkelse syftar metoden till att på ett systematiskt sätt beskriva 
textinnehåll. Det finns två huvudsakliga inriktningar av innehållsanalys. Den 
kvantitativa innehållsanalysen är den traditionella formen av innehållsanalys, där man 
kvantifierar, dvs. räknar och mäter, vissa företeelser i en text (Bergström & Boréus, 
2005, s.43). I kvalitativ innehållsanalys, som börjat användas på senare år, görs oftast 
ingen kvantifiering, utan denna metod innebär ett mer komplicerat tolkningsförfarande.  
 
Ett syfte med kvalitativ innehållsanalys är att genom systematiskt strukturerande av 
innehållet få fram innebörden i vad som sägs. Analysmetoden består således av flera 
steg, där olika meningsenheter i intervjutexterna först kondenseras, för att sedan tolkas 
och kategoriseras i olika teman (Graneheim & Lundman 2004, s.106 f.).  
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Analysförfarandet för de sex intervjuerna gick till så att jag först läste igenom den 
transkriberade texten för att få en övergripande bild av innehållet. Efter den första 
genomläsningen av varje intervju skrev jag en kort sammanfattning av det jag uppfattat 
som mest centralt av respondentens berättelse. Varje intervjutext delades sedan in i 
meningsenheter, dvs. texten systematiserades i enheter med samma centrala mening 
(Graneheim & Lundman 2004, s.106). Därefter gjordes jag en meningskoncentrering, 
eller kondensering, av den transkriberade texten, för att korta ned textmassan. Detta 
innebär att forskaren med egna ord sammanfattar textenhetens huvudinnehåll, så att 
innebörden i det som sagts framträder tydligare (Kvale 1997, s.174). 
 
Utifrån de kondenserade meningsenheterna skapades ett antal subkategorier 
gemensamma för samtliga sex intervjutranskriptioner. Subkategorierna abstraherades 
sedan till kategorier. En kategori kan beskrivas som en grupp av data med gemensam 
mening/innehåll. För att säkerställa att inte förlora relevanta data, har jag för varje 
respondent efter val av meningsenhet, efter subkategorisering och efter kategorisering 
kontrollerat att citaten överrenstämde med sammanfattningen av den första 
genomläsningen av varje intervju. Efter varje jämförelse har jag justerat subkategorier 
och kategorier för att säkerställa trovärdigheten i analysen.  
 
Meningskategoriseringen innebär en avkontextualisering av intervjuuttalanden (Kvale 
1997, s.175). I det slutliga steget delades kategorierna in i sex teman (Graneheim & 
Lundman 2004). De sex teman som framkom vid analysen överensstämde delvis med 
intervjuguidernas frågeområden. 
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Exempel:  
 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Subkategori Kategori 

 
Tema 

”att 
bibliotekarierna 
ses som lärare, 
tillsammans med 
de lärare som 
har de här 
kursmomenten, 
och kan 
diskutera fram 
hur och när 
undervisningen 
ska genomföras, 
vilka speciella 
aspekter som 
man ska ta 
hänsyn till.” 

Att samarbetet 
bör utvecklas så 
att man möter 
varandra på lika 
villkor, d.v.s. att 
bibliotekarien 
ses som lärare 
och får mer 
inflytande över 
kursernas 
utformning. 

Att vilja se 
bibliotekarierollen 
som likvärdig 
lärarrollen. 

Organisatoriska 
förutsättningar 
för samarbete 

Samarbete 

Figur 1: Tabell med exempel på strukturering av intervjutexter enligt metoden kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
Vid analysen av intervjutexterna har jag haft det sociokulturella perspektivet som 
utgångspunkt (se kapitel 3, Teoretiska utgångspunkter). Detta innebär att jag, vid 
utarbetandet av kategorier och teman, har fokuserat på aspekter omkring samarbete och 
kommunikation i den sociala kontexten. Intervjutexterna har tolkats utifrån den 
manifesta innebörden, dvs. de synliga innehållsliga aspekterna av vad texten säger 
(Graneheim & Lundman 2004, s.106).  

4.3 Kritiska reflektioner kring val av undersökningsobjekt 
 
Att göra en undersökning som är kopplad till sin arbetsplats har både fördelar och 
nackdelar. Jag är medveten om att det kan finnas invändningar mot ett sådant 
forskningsprojekt. En av fördelarna med att utföra undersökningen inom min egen 
organisation, är att min lokalkännedom gör att jag känner till de nyckelpersoner som är 
mest relevanta att intervjua för att få fram information. Eftersom undersökningen kan 
komma att bidra med betydelsefull information inför framtida utvärderingar av 
verksamheten, så tror jag att respondenterna själva känner sig motiverade till att delta i 
studien. Jag tror vidare, med stöd av Rainer Nyberg (2000), att det är lättare att känna 
sig motiverad om man väljer ett uppsatsämne utifrån personligt engagemang eller 
tidigare erfarenhet (s.57).  
 
Pål Repstad beskriver i sin bok Närhet och distans (1999) några av farorna i att välja ett 
forskningsobjekt där man känner verksamheten och aktörerna, är att man lätt kan tappa 
den akademiska distansen och få personliga intressen i det som sker. När en kvalitativ 
undersökning inbegriper något eller någon man har en personlig relation till, är det 
därför extra viktigt att försöka upprätthålla opartiskhet och distans. Repstad betonar 
dock att det inte finns några absoluta argument mot att forska på hemmaplan om det i 
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övrigt finns goda skäl som talar för att göra det. Endast om forskaren befinner sig i 
starkt beroendeförhållande till det eller de som ska studeras bör man kategoriskt avråda 
från att bedriva forskning på den egna arbetsplatsen. Enligt Repstad finns det de facto 
flera fördelar med forskning på hemmaplan, exempelvis att: 
 

- det kan vara en källa till motivation och uthållighet, beroende på ett personligt 
intresse till företeelserna som studeras 

- det kan vara en fördel att ha förhandskunskaper om miljön, så att man lättare kan 
förstå vad som sker och att man på så vis kan undvika att dra felaktiga slutsatser 
(1999, s.27f.) 

 
Repstad relaterar även till sin egen erfarenhet av att intervjua bekanta personer och 
menar att det inte finns några avgörande skillnader mellan intervjuer med kända 
respektive okända personer (s.69). Min egen mening är att det borde vara lättare för 
respondenterna att öppna sig för intervjuaren om denne är en känd person, än om han 
eller hon är helt främmande. Naturligtvis är samspelet mellan intervjuare och 
respondenter beroende av många faktorer, såsom personkemi samt inte minst vilket 
ämne som man avhandlar. Ett känsligt ämne kan kanske bli ännu känsligare om 
intervjuaren och respondenten är bekanta. Däremot tror jag inte att frågor om ett ämne 
som undervisning i informationskompetens påverkas negativt av att jag som intervjuare 
är bekant med respondenterna.  
 
Holme och Solvang (1997) beskriver i boken Forskningsmetodik förutsättningarna inför 
kvalitativt inriktad forskning inom samhällsvetenskap. Enligt författarna består 
förutsättningarna av två huvuddelar. Dels har man som forskare en förförståelse av den 
företeelse som ska studeras. Förförståelsen grundas i bl.a. ämneskunskaper från 
utbildningen samt i den yrkesmässiga socialisationsprocessen mot en gemensam 
värdegrund.  För det andra har forskaren med sig socialt grundade fördomar/förutfattade 
meningar inför sin forskning. Fördomarna består av värderingar av olika slag, t.ex. 
religiösa, moraliska och politiska värderingar. Enligt Holme och Solvang finns ett 
samspel mellan dessa två förutsättningar, dvs. mellan förförståelsen och fördomarna. ”I 
spänningsfältet mellan dessa två, och i det tryck mot konformitet som de rymmer, måste 
man finna sin egen identitet som ämnesrepresentant och som forskare” (s.151 f.). En 
viktig uppgift för forskaren, för att kunna genomföra ett vetenskapligt arbete, är således 
att genom hela den vetenskapliga processen upprätthålla en medvetenhet om sin egen 
förförståelse och förutfattade meningar. Forskaren måste alltså, oavsett var hon/han 
bedriver sin forskning, ha ett kritiskt förhållningssätt till sina fördomar och 
förförståelse. Forskaren måste med andra ord undvika att undersöka sina egna fördomar.  
 
Jag har genom arbetets gång försökt vara medveten om problematiken kring detta, 
särskilt vid arbetet med analysen av intervjuutsagorna. Exempelvis har jag undvikit att 
skriva in värderande ord i analysen av utsagorna, utan jag har försökt hålla mig till den 
manifesta innebörden, dvs. det synliga innehållet i intervjuutsagorna.  

4.4 Reliabilitet, validitet och etik 
 
Reliabilitet handlar om trovärdighet, dvs. i vilken utsträckning studiens resultat kan 
upprepas om studien skulle genomföras igen med samma metod. Enligt Merriam är 
reliabilitet ett problematiskt begrepp inom samhällsvetenskaplig forskning, eftersom 
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man har att göra med människors beteenden, vilka inte är statiska utan föränderliga 
(1994, s.180). Inom kvalitativ forskning försöker man inte, som inom positivistisk 
forskning, förklara världen genom lagbundenhet och deduktion. Istället ligger fokus på 
att beskriva världen utifrån hur människor uppfattar den (Merriam 1994, s.181). Istället 
för att använda termen reliabilitet, som egentligen hör hemma i den positivistiska 
forskningstraditionen, brukar man istället inom kvalitativ forskning använda begreppen 
”sammanhang” och ”grad av beroende”. Med detta menas att man som forskare bör 
sträva efter att resultaten har en mening, att de är konsistenta och att de är beroende 
(Ibid. s.182 f.). 
 
Man skiljer på yttre och inre validitet. Med yttre validitet menas hur generaliserbara 
resultaten från undersökningen är, dvs. i vilken mån resultaten från en undersökning är 
giltiga även i andra situationer än den undersökta. Eftersom min undersökning är en 
kvalitativ fallstudie, kan man inte på samma sätt som i kvantitativ forskning förvänta sig 
generaliserbara resultat. Av denna anledning är det generellt sett svårt att dra några 
slutsatser angående den yttre validiteten inom kvalitativ forskning (Merriam 1994, s.183 
f.). 
 
Med inre validitet menas i vilken mån resultaten från undersökningen stämmer överens 
med verkligheten. Det man studerar i kvalitativ forskning är människors uppfattningar 
och upplevelser av verkligheten. Genom att använda fallstudiemetoden kan forskaren 
studera och skildra verkligheten som den upplevs av undersökningspersonerna, men 
man undersöker inte hur verkligheten egentligen är. I allmänhet är den inre validiteten 
hög i kvalitativa fallstudier, om man ser till att utgå från vissa kriterier. Exempelvis bör 
man använda flera informationskällor och flera metoder (s.k. triangulering) samt 
deltagarkontroll, dvs. att deltagarna får ta ställning till tolkningar och resultat (Merriam 
1994, s.180). Forskaren bör även klargöra sina utgångspunkter, antaganden och sina 
teoretiska perspektiv vid undersökningens början (Ibid.).  
 
I min undersökning har jag försökt skildra GIH: s verklighet genom att använda mig av 
respondenter som företräder olika delar av verksamheten GIH. Genom att intervjua 
nyckelpersoner som företräder ledning, lärare och bibliotekarier anser jag att den inre 
validiteten speglar GIH: s verklighet. Deltagarna har delgivits intervjuerna och fått 
komma med synpunkter.  
 
Etik i forskningssammanhang har att göra med huruvida forskning som har med 
människor att göra genomförs på ett etiskt acceptabelt sätt. Därför finns det 
forskningsetiska regler, som har till syfte att skydda människor som deltar i forskning 
från negativa konsekvenser, t.ex. att de behåller sin personliga integritet, att de har rätt 
att veta vad forskningen går ut på och att de har rätt att avbryta deltagande (Merriam 
1994, s.189). I Sverige har Vetenskapsrådet utarbetat skriften Forskningsetiska 
principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning. Dessa innehåller fyra 
huvudkrav på forskningen, som kallas informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag anser att jag uppfyllt dessa riktlinjer 
genom att jag informerat respondenterna om syftet med min studie. Vidare har alla 
respondenter, genom samtycke, deltagit på frivillig basis. Det tredje kravet, 
konfidentialitetskravet, innebär att undersökningspersonerna integritet tillgodoses. 
Eftersom min undersökning är en fallstudie om en viss högskola, vars namn jag skriver 
ut, är detta kravet det svåraste att uppfylla. Jag använder dock inga personnamn eller 
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andra personuppgifter i texten, för att så långt som möjligt undvika att personernas 
identitet röjs. Dessutom har respondenterna informerats om att det finns en risk att de 
identifieras genom sitt deltagande. Det sista kravet, nyttjandekravet, består i att 
insamlade uppgifter endast får användas i forskningssyfte. Mitt insamlade empiriska 
material förvaras i egen ägo kommer inte att delges någon obehörig part, eller användas 
i något annat syfte än för denna magisteruppsats. 
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5 Empiri 
 
Empirin som presenteras i detta kapitel består dels av styrdokument, dels av sex 
intervjuutsagor. Nationella och lokala styrdokument, i form av högskolelagens 1 kap. 9 
§, GIH:s vision, mål och strategier samt Rånäsdokumentet, redovisas först för att ge en 
ram åt den efterföljande resultatpresentationen av intervjuerna. Inledningsvis ämnar jag 
dock kortfattat presentera själva kontexten, dvs. högskolan GIH. 

5.1  Bakgrund: om GIH 
 
Gymnastik- och idrottshögskolan, som grundades av P. H. Ling 1813, är landets enda 
fackhögskola för idrott och hälsa. GIH är en av landets minsta högskolor, med drygt 
500 studenter och knappt 100 anställda (Gymnastik- och idrottshögskolan: Om GIH). 
Fysiskt är skolan begränsat till en huvudbyggnad och några annex som är belägna i 
anslutning till huvudbyggnaden. Annexen har tillkommit efterhand som lokalbehovet 
utökats. Huvudbyggnaden, där bl.a. biblioteket och de flesta undervisningssalarna är 
inrymda, uppfördes 1945, efter den tidens lokalbehov (Ottander & Österblad, 1988). 
GIH har i dagsläget endast en institution, då man beslutat att det gemensamma 
ämnesområdet är ämnet idrott. Olika forskargrupper grupperar sig dock i olika 
byggnader, p.g.a. utrymmesbrist i huvudbyggnaden. Däremot delar all personal ett 
gemensamt personal- och lunchrum, som är beläget i huvudbyggnaden. Se figur 2. 
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Figur 2 : Karta över Gymnastik- och idrottshögskolan GIH (Gymnastik- och idrottshögskolan: Om 
GIH). 
 
GIH svarar för grundläggande högskoleutbildning i idrott och hälsa. Vid GIH drivs idag 
fyra utbildningsprogram: Lärarprogrammet (140-220 p), Hälsovetenskapsprogrammet 
(120 p), Tränarprogrammet (80 –120 p) samt Sport Managementprogrammet (120 p). 
Lärarprogrammet står för störst antal studenter med 50 utbildningsplatser HT-05. 
Utbildningarna vid GIH har en tvärvetenskaplig prägel. Huvudämnena är de 
tvärvetenskapliga ämnena idrott, samt folkhälsovetenskap med inriktning fysisk 
aktivitet, vilka bl.a. inbegriper områdena rörelselära/motorik, fysiologi och 
beteendevetenskap (Gymnastik- och idrottshögskolan: Om GIH). 
 
GIH har allt sedan starten 1813 haft ett eget bibliotek, vilket gör biblioteket till världens 
äldsta idrottsbibliotek. Biblioteket har idag fyra anställda fördelat på tre och en halv 
tjänst. Biblioteket är Sveriges enda offentliga specialbibliotek inom gymnastik och 
idrott och har följaktligen en profilering mot idrott och hälsa med relaterade ämnen, 
samt mot utbildningsvetenskap (Gymnastik- och idrottshögskolan: Om biblioteket).  
 
GIH bibliotekets pedagogiska verksamhet startade 1988 med att man erbjöd 
undervisning i litteratursökning inför studenternas examensarbeten (Idrottshögskolans 
årsredovisning, 1988). Sedan 1998 har GIH biblioteket deltagit i 
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forskningsmetodikkurserna på C-nivå, där man ansvarat för undervisningen i 
informationssökning, i samband med studenternas examensarbeten (Idrottshögskolans 
årsredovisning, 1998). År 2001 utvidgades bibliotekets pedagogiska roll, då man 
började delta i undervisningen i forskningsmetodikkurser även på A- och B-nivå2  
(Idrottshögskolans årsredovisning, 2001). 

5.2 Högskolelagen 1 kap. 9 § 
 
Den gamla lydelsen av högskolelagen var följande (siffrorna inom parentes hänvisar till 
förändringar i lydelsen, se nedan): 
 

Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, 
ge studenterna  

- förmåga till självständig och kritisk bedömning,  
- förmåga att självständigt lösa problem, samt (1) 
- förmåga att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område som utbildningen 

avser.  
Utbildningen bör också utveckla studenternas förmåga till informationsutbyte på 
vetenskaplig nivå. (4) 

(Regeringens proposition 2001/02:15) 
 
Den 1 juli 2002 trädde en förändring av högskolelagens 1 kap. 9 § ikraft (Svensk 
författningssamling, 2001:1263). Ändringen av lagtexten gjordes bl.a. med anledning av 
att man ansåg det synnerligen betydelsefullt att studenter och lärare har förtrogenhet 
med informations- och kommunikationsteknik, samt att man brukar denna teknik för 
pedagogiska syften (Hansson & Rimsten 2005, s.43). Genom lagändringen blev 
informationskompetens inskrivet som ett grundläggande mål i högskolelagen.  
 

Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna 
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar 
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt (1) 
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet. (2) 

 
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och 
färdigheter, utveckla förmåga att 

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, (3) 
- följa kunskapsutvecklingen, och 
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (4) 

 (Svensk författningssamling, 2001:1263) 
 
Man kan i den ändrade lydelsen av högskolelagens 1 kap. 9 § se en tydligare reglering 
av vilka kunskaper och färdigheter som högskolan är ålagd att erbjuda studenterna i 
utbildningen. De tongivande förändringarna i den nya skrivningen av lagen är följande: 
 

1. Den gamla formuleringen ”förmågan att självständigt lösa problem” har 
kompletterats med förmågorna att urskilja och formulera problem 

2. Definitionen ”beredskap att möta förändringar i arbetslivet” har tillkommit. 
3. Förmågan att ”söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå” har tillkommit 

                                                 
 
2 A-nivå = 1-20 p. B-nivå= 21-40 p. C-nivå = 41-60 p. 
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4. Den gamla formuleringen ”förmåga till informationsutbyte på vetenskaplig 
nivå” har ändrats till förmågan att ”utbyta kunskaper även med personer utan 
specialkunskaper inom området” 

 
I en intervju med ensamutredaren till propositionen bakom lagändringen, (tillika 
professor samt f.d. rektor vid Högskolan i Borås) Anders Fransson, beskrivs några av 
tankarna kring ordval och innehåll inför omformningen av målparagrafen. Dels ville 
man formulera lagtexten så lite tidsbundet som möjligt, dels ska den inte kunna 
användas för särintressen. Dessutom tog man stor hänsyn till näringslivets synpunkter, 
vilket visas i den första hälften av målparagrafen (Hansson & Rimsten 2005, s.43 f.). 
Fransson menar vidare, enligt Hansson & Rimsten:  
 

Att lära sig informationssökning ska ingå i utbildningen. Formuleringen av 
lagtexten är avsedd att påverka arbetsformerna. Lärarna bör vara restriktiva med 
att välja ut och ge studenterna material. Möjligheterna till egen sökning av 
information bör utnyttjas. Det är viktigt att regelbundet träna 
informationskompetens. Det kan annars finnas en risk att lärarna anser att 
studenten behöver behärska informationssökning först i samband med 
uppsatsskrivande ... Informationskompetens kan inte frikopplas från ämnet/ 
utbildningen. Den ska inte reduceras till en fråga om kurser i informationssökning 
utan innebära det som man som student måste behärska för att klara sina studier. 
(Hansson & Rimsten 2005, s.44) 

 
Den senaste förändringen av högskolelagens skrivning angående ämnet 
informationskompetens skedde till följd av den s.k. Bolognaprocessen. I och med detta 
har man delat in högskoleutbildningen i de tre nivåerna grundnivå, avancerad nivå, samt 
forskarnivå, som en anpassning till gemensamma europeiska förhållanden. (Svensk 
författningssamling 2006:173) Paragrafen som behandlar informationskompetens har nu 
inrymts under 1 kap. 8 §. Förändringen trädde i kraft den 1 januari 2007, dvs. efter 
insamlingen av mitt empiriska material. Innehållet gällande informationskompetens är 
detsamma som i 2002 års skrivning. Det som skiljer är att dessa mål gäller specifikt för 
grundutbildningen. Den nya formuleringen gäller inledningen, genom att man ändrat 
ordvalet ”Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna…” till 
”Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas…” 

 
Under 1 kap. 9 § återfinns nu särskilda föreskrifter för vad som ska gälla på avancerad 
utbildningsnivå (Svensk författningssamling 2006:173). Dessa tar jag inte upp här, 
eftersom den utbildning jag undersöker sker på grundnivå.  

5.3 Lokala styrdokument 
 
Här presenteras två lokala, övergripande styrdokument som omnämner undervisning i 
informationssökning eller informationskompetens. Biblioteket har tidigare haft ett eget 
måldokument som behandlade bibliotekets undervisningspolicy. Detta dokument 
integrerades dock i det för GIH gemensamma Rånäsdokumentet fr.o.m. hösten 2005 
(Lundqvist Wanneberg, Sandahl & Söderlund 2006). 
 
De styrdokument som är aktuella för min undersökning är följande: 
 

- GIH: s vision, mål, och strategier (delstrategi 9) 
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- Rånäsdokumentet: råd och anvisningar för uppsatsskrivning till studenter och 
lärare vid GIH. (s.1, s.4) 

5.3.1 GIH: s vision, mål och strategier  
 
Detta är ett dokument som spänner över två A4-sidor. Dokumentet fastslogs i oktober 
2005 av högskolestyrelsen, några månader efter nuvarande rektors tillträde. Dokumentet 
utformades främst av rektor, men med visst inflytande från personalen:  
 

Arbetet gjordes så att ursprungligen så hade stora delar av personalgruppen i olika 
omgångar tagit fram någon slags vision/plan för GIH, och den var ju ett väsentligt 
större dokument. Det fanns 75-80 olika ”items” i det dokumentet. Jag menar att 
det var alldeles för omfattande. Sedan genomförde jag själv tillsammans med 
personalen någon form av prioriteringsdiskussion, och sedan kom jag med ett 
förslag… (Intervju rektor 2006-05.30). 

 
Innehållet i dokumentet består dels av en definition av begreppet idrott, dels en vision, 
samt beskrivningar av övergripande mål, övergripande strategier, prioriterade 
forsknings- och utbildningsområden. Därtill kommer en 12-punktslista med 
delstrategier för att nå de uppsatta målen. Under punkterna 9 och 10 i denna lista finns 
beskrivningar av delstrategier som berör informationskompetens samt andra delar av 
bibliotekets verksamhet. 
 

9. Utbildningen skall genom inriktning på träning av studenternas eget sökande av 
kunskap och informationskompetens ge bättre förutsättningar för ett eget 
återkommande lärande också efter akademisk examen. 

 

10. GIH: s bibliotek skall genom ökad användning av modern informationsteknik 
och fortsatt utbyggnad av webbaserade resurser ytterligare befästa sin roll som 
nationellt ansvarigt bibliotek inom sitt specialområde – ett kunskapsnav för 
forskning, utbildning och utveckling inom idrott. 

Rektor kommenterar formuleringen av delstrategi 9 med följande citat: 
 

Ja, man har ju egentligen pratat i många decennier om ”lifelong learning”, eller 
livslångt lärande, det finns lite andra begrepp. Och det där har blivit ett mantra 
som många pratat om, men man kan fundera på vad står det för? Jag menar på att 
det kan vara flera delar, det kan vara att man får möjlighet till formell utbildning, 
men den starkaste kraften är faktiskt att man efter examen vet om vilka källor till 
information det finns och att man går dit och letar. (Intervju 2006-05-30) 

5.3.2 Rånäsdokumentet  
 
Rånäsdokumentet tillkom under hösten 2002 i syfte att tillgodose behovet av enhetliga 
anvisningar för uppsatsskrivande vid GIH. Dokumentet författades av tre lärare och 
forskare med erfarenheter av att var handledare och examinatorer i uppsatskurserna. I 
arbetet med den ursprungliga versionen av dokumentet bidrog även fler lärare samt 
bibliotekschefen med synpunkter och kommentarer. Anvisningarna ur dokumentet 
användes första gången i uppsatskurser vårterminen 2003. Rånäsdokumentet har efter 
det reviderats årligen. (Lundquist Wanneberg, Sandahl & Söderlund, 2006) 
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Informationskompetens och informationssökning behandlas i Rånäsdokumentet på 
knappt en A4-sida i det 12 sidor långa dokumentet, under rubriken Att söka material till 
uppsatsen. Innehållet har delvis integrerats från den policy för informationskompetens, 
som var bibliotekets interna policydokument (intervju bibliotekschef, 2006-06-07). 
Innehållet består i en beskrivning av varför det är viktigt att kunna söka, hitta och 
värdera information. Begreppet informationskompetens nämns och ges följande 
förklaring:  
 

Förmågan att kunna värdera information och införliva ny information är lika 
viktigt som förmågan att kunna använda rätt sökteknik. I stället för 
informationssökning används därför det ofta mer heltäckande begreppet 
informationskompetens. 

 
Här beskrivs även syftet med bibliotekets undervisning i informationssökning som det 
ser ut i Rånäsdokumentet: 
 

Undervisning i informationssökning bedrivs i syfte att göra studenterna 
informationskompetenta och möjliggöra ändamålsenlig kvalitativ litteratur till 
uppsatsen. 

 
Man hänvisar även till Christina Doyles definition av vad det innebär att vara 
informationskompetent, där ett antal förmågor listas (se kapitel 2.1). 
 
Vidare anges olika skäl till att undervisning i informationskompetens ingår i 
högskoleutbildningen. Dels citerar man skrivningen i högskolelagens 1 kap. 9 §. 
Dessutom pekar man på vikten av källkritisk förmåga, kritisk bedömning och 
betydelsen av självständighet i uppsatsarbetet: 
 

Dels kräver uppsatsarbetet förmåga till källkritik då varje författare av en uppsats 
själv svarar för att den kunskap som redovisas i uppsatsen är tillförlitlig. I arbetet 
ingår också att söka fram aktuell forskning för att på så sätt kunna bedöma om den 
egna frågeställningen är relevant, och möjliggöra en diskussion av de egna 
resultaten i förhållande till annan kunskap. 
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5.4 Resultatpresentation: intervjuer 
 
Resultaten av den kvalitativa innehållsanalysen ledde fram till sex olika teman som 
speglar respondenternas synsätt på: 
 

o Högskolelagen  
o Lokala styrdokument 
o Informationskompetens 
o Undervisning i informationskompetens 
o Samarbete 
o Redskap för utveckling av informationskompetens  
 

Respondenternas utsagor redovisas tillsammans under respektive tema. Nedan redovisas 
en översikt i tabellform av de teman och kategorier som framkommit. 
 
Tema: Kategori: 
Högskolelagen Högskolelagens värde som styrdokument 
Lokala styrdokumentens betydelse Effekter 

Användning 
Innehåll 

Synen på informationskompetens  Värdet av informationskompetens 
Ansvar för informationskompetens 

Undervisning i 
informationskompetens 

Informationskompetens i utbildningen 
Informationskompetens som gemensamt ansvar 

Samarbete Fysiska förutsättningar 
Socialt/kommunikativt betingade förutsättningar 
Organisatoriska förutsättningar 

Redskap för utveckling av 
informationskompetens 

Fysiska redskap 
Kommunikativa redskap 
Lärares informationskompetens 
Tvärvetenskaplighet 

Figur 3: Tabell med översikt av teman och kategorier. 
 
De olika kategorierna illustreras nedan med ett eller flera citat för att spegla 
uppfattningar bland de intervjuade. Med hänsyn till att respondenterna endast är sex till 
antalet, kommer de inte att namnges. Däremot beskrivs de ofta vid sin yrkesmässiga 
eller organisatoriska tillhörighet, t.ex. lärare, bibliotekarie eller ledning.  

5.4.1 Högskolelagen 
 
Eftersom intervjuerna genomfördes före den senaste lagändringen den 1 januari 2007, 
hänför jag, som tidigare angetts, de mål angående informationskompetens till 9 § istället 
för till 1 kap. 8 §. 
 
Högskolelagens värde som styrdokument 
 
Under denna kategori beskriver respondenterna betydelsen av den aktuella paragrafen. 
Jag har inte kunnat finna några motstridiga uppfattningar bland respondenterna, utan en 
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relativt samstämmig bild har framträtt på detta tema. Jag har plockat ut citat av de 
tydligast framträdande subkategorierna, nämligen att: 
 

• Högskolelagen 1 kap. 9 § är okänd bland lärare  
• Högskolelagen ses som ett stöd för bibliotekets verksamhet,  
• Kritisk bedömning är särskilt viktigt och att  
• Lagen är svårimplementerad i praktiken. 

 
Flertalet respondenter trodde att Högskolelagens 1 kap. 9 § är okänd bland många lärare 
vilket överrensstämmer med följande citat av en av lärarna: 
 

Jag var lite förvånad, för jag har inte läst den paragrafen innan du visade den för 
mig.  

 

Bibliotekspersonalen upplevde Högskolelagens 1 kap. 9 § som ett stöd för bibliotekets 
verksamhet, vilket exemplifieras av följande citat: 
 

Det blev ju liksom en kick, äntligen fick man ju ett slags alibi för den verksamhet 
man ville bedriva. Innan var det svårare att få gehör för dessa frågor bland t.ex. 
lärare, så på det sättet har ju högskolelagen betytt mycket.  

 
Det framkom att särskilt lärare och ledning upplevde förmågan till kritisk bedömning, 
som betonas i första halvan av 1 kap. 9 §, som särskilt viktig:  
 

Just det här med kritiska bedömningar tycker jag är väldigt viktiga. Det kanske det 
som är mest centralt i högskolelagen.  

 
Samtliga respondenter var överens om att Högskolelagens 1 kap. 9 § är otydlig och 
svårimplementerad i den konkreta verksamheten, vilket exemplifieras av citat av rektor:  
 

Jag tror att de flesta som läser högskolelagen är överens om att den är bra skriven 
och kan solidarisera sig med den. Men problemet är att operationalisera det där, 
när man ska gå ifrån lagtext till att man gör de där sakerna.  

 
Högskolelagens mål uppfattas av respondenterna som svårtolkad och därmed 
problematisk att sätta in i ett praktiskt sammanhang. 

5.4.2 Lokala styrdokumentens betydelse 
 
Här framträdde tre kategorier, som behandlar dels effekterna av styrdokument, dels 
användningen av styrdokument, samt innehållet i styrdokument.  
 
Effekter 
 
Fem av de sex respondenterna var överens om att tillkomsten av Rånäsdokumentet 
bidragit till att höja kvalitén dels på undervisningen i forskningsmetodik, dels på 
uppsatserna, jämfört med hur kvaliteten var innan. En respondent avböjde att uttala sig i 
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denna fråga med hänvisning till för liten insikt i ämnet. En av lärarna som varit med i 
utvecklingen av Rånäsdokumentet uttrycker förändringen som att: 
 

… studenterna är mer metodiskt medvetna … ja att dom är mer källkritiskt 
medvetna. Jag deltog för några veckor sedan i en kvalitetsgranskning tillsammans 
med Växjö universitet och Malmö högskola, så man kan faktiskt se att våra 
studenter är bättre när det gäller just de här bitarna. Vad som är forskning och inte 
forskning och så där. 

 
Man kan här se en gemensam uppfattning bland respondenterna om att styrdokument 
kan bidra med tydliga effekter i den praktiska verksamheten. 
 
Användning 
 
Under denna kategori framkom att särskilt lärarna och bibliotekspersonalen upplevde 
det som viktigt att ha tydliga och gemensamma styrdokument. En lärare uttryckte sitt 
behov av tydligare kursplaner:  
 

Jag tror faktiskt att man ska försöka ha så bra och utförliga kursplaner som möjligt 
så att det står jättetydligt vilka mål och kriterier som man ska uppfylla när man är 
klar med en kurs.  

 
En respondent som representerar ledningen menade att man bör var återhållsam med 
lokala styrdokument, eftersom det kan vara svårt att hålla en stor flora av dokument 
levande. Tre respondenter pekade på vikten av att befintliga styrdokument borde 
användas mer och hållas aktiva:  
 

… framförallt så bör lärarna som undervisar ta del av dom styrdokument som 
finns och känna till vad innehållet är, och använda det. 

 

Bibliotekarierna upplevde det som betydelsefullt att känna delaktighet i utformningen 
av de styrdokument som berör informationskompetens. Sådan delaktighet har enligt 
bibliotekarierna uppnåtts genom att bibliotekets målsättning för informationskompetens 
integrerats i Rånäsdokumentet:  
 

… eftersom man nu har en så tydlig struktur med A, B och C- uppsatser, så har vi 
ju kunnat hänga på det i vårat arbete, det är ju en slags progressionstanke i och 
med att vi kommer in i deras undervisning vid tre olika tillfällen. Och då blir det 
mer kopplat till vad studenterna har behov av. 

 
Sammantaget kan resultaten i denna kategori tolkas som att det finns en viss diskrepans 
genom att en representant för ledningen förespråkar återhållsamhet med styrdokument, 
medan främst lärare och bibliotekarier förespråkar tydligare styrdokument, framförallt 
gällande kursplanerna. 
 
Innehåll 
 
Avseende styrdokumentens innehåll framfördes uppfattningar om att dels samarbete, 
dels informationskompetens borde skrivas in i styrdokument för att få genomslag i 
praktiken.  
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Tre respondenter, varav en lärare och båda bibliotekarierna, framförde uppfattningar om 
att informationssökning borde skrivas in i lokala styrdokument:  
 

… sedan behöver man skriva in informationssökning i kursplanerna, kanske inte 
bara inom forskningsmetodiken, utan att försöka få in såna moment inom kurser 
som behöver hjälp att hitta litteratur för att kunna vetenskapliggöra sin praktik.  

 
Både bibliotekschefen och undervisande bibliotekarien uttryckte det som betydelsefullt 
att informationssökning och informationskompetens blivit integrerat i det gemensamma 
styrdokumentet om uppsatsskrivande, det s.k. Rånäsdokumentet. 
 

Nu, senaste höstterminen, när vårt policydokument är inskrivet i Rånäs, alltså det 
som styr allt uppsatsskrivande, så har jag märkt en oerhört stor kvalitativ skillnad, 
så lokala styrdokument, det är väldigt väldigt viktigt, och att 
informationssökningen är inskriven i det, på riktigt också, alltså att det har skett i 
en dialog… 

 
En av respondenterna som representerar biblioteket menade vidare att det fanns behov 
av en mer direkt koppling till högskolelagens 1 kap. 9 § i lokala styrdokument som 
behandlar informationskompetens:  
 

Egentligen skulle man kunna koppla Rånäsdokumentet mera direkt till 1 kap 9 §, 
att det är den som det handlar om. För då blir det ju glasklart vad som ska göras, 
hur man ska implementera lagen i verksamheten. 

 
Två respondenter, en lärare och en bibliotekarie, ansåg att samarbete borde skrivas in i 
styrdokumenten för att få genomslag, eller som läraren uttrycker det:  
 

Jag tror att det måste in i kursplanerna, vi måste tvingas att ha kurser tillsammans.  

 

Citaten ovan visar att styrdokumenten upplevs ha en viktig funktion i den praktiska 
verksamheten och antyder att det finns behov av att utveckla styrdokumenten. 

5.4.3 Informationskompetens 
 
Med informationskompetens menas här den betydelse som står skriven i högskolelagen 
1 kap. 9 §, se kap. 5.2. 
 
Under detta tema har två kategorier utkristalliserat sig, som behandlar dels värdet av 
informationskompetens, dels vem ansvaret ligger på för utveckling av 
informationskompetens.  
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Värdet av informationskompetens 
 
Här framträdde flera aspekter (subkategorier) på värdet av informationskompetens: 
 

• Informationskompetens är att tillägna sig kunskap via ett kritiskt förhållningssätt 
• Informationskompetens är vägen och verktygen till kunskap  
• Informationskompetens är basen för ett livslångt lärande 
• Informationskompetens är nödvändigt för ett demokratiskt kunskapssamhälle 

 
Fokus i respondenternas svar, särskilt bland lärare och ledning, låg på värdet av ett 
kritiskt förhållningssätt i studier och yrkesliv. Informationskompetens kan, enligt 
respondenternas samlade uppfattning, formuleras som att tillägna sig kunskap via ett 
kritiskt förhållningssätt, vilket exemplifieras genom följande citat av prefekten: 
 

Man måste ju kritiskt bedöma vad som kommer ut. Mycket av det som pumpas ut 
via nätet idag … det vilar inte på vetenskaplig grund… Det är oerhört viktigt att 
man inte köper allt som står där… 

 
Några respondenter, med lärarna i spetsen, upplevde att studenterna ofta saknar ett 
kritiskt förhållningssätt i sina studier, vilket blir särskilt framträdande när de skriver sina 
examensarbeten, Man pekade även på problemet att studenterna ofta tar den lättaste 
vägen i sin informationssökning, vilket exemplifieras av en av lärarna: 
 

Det jag upplever som ganska svårt det är att stimulera dom till att hämta egen 
information. Väldigt ofta vågar de sig inte på någonting annat än Libris eller grejer 
de hittar inne på biblioteket. När man säger att dina frågeställningar är väldigt 
idrottsinriktade och då skulle SportDiscus vara bra alternativ för dig… Då tycker 
dom på något sätt att det blir för svårt.  

 
Värdet av informationskompetens uttrycktes av bibliotekschefen som att 
informationskompetens är vägen och verktygen till kunskap: 
 

Vi ska inte göra jobbet åt studenterna utan vi ska se till att de förstår vad det 
handlar om och att de vet vägarna till kunskapen. 

 
Samtliga respondenter uttryckte att informationskompetens är viktigt dels under 
studietiden, dels i yrkeslivet. Informationskompetens sågs som basen för ett livslångt 
lärande och som en viktig förmåga för att kunna följa kunskapsutvecklingen. Rektor 
uttrycker detta enligt följande: 
 

Om man nu läser en akademisk utbildning mellan 20-30-årsåldern så ska man vara 
i arbete i någonstans mellan 30-40 år till och då måste man ju hänga med. Och 
man kan inte tänka sig att man måste gå på kurs för allting, utan man måste ju 
kunna hänga med på egen hand och följa med och värdera. Och då är det ju bra 
om man vet var man ska leta så att man kan utbilda sig själv.  

 
Fyra respondenter (prefekt, lärare och undervisande bibliotekarie) tog upp betydelsen av 
informationskompetens även ur ett personligt perspektiv, eller som en bibliotekarie 
uttryckte, att det är en demokratisk rättighet att kunna finna den information man 
behöver. Informationskompetens sattes av samma respondent in i ett 
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folkbildningsperspektiv som en nödvändighet för ett demokratiskt kunskapssamhälle. 
Informationskompetens som förmågan att tillägna sig ny kunskap både i yrket och 
privat kan illustreras av följande citat av en av lärarna: 
 

Det beror på om man svarar ur individens eller samhällets synvinkel. Men ur båda 
synvinklar så tror jag det är viktigt för att man ska kunna vara professionell nu och 
i framtiden. Att man hela tiden ska kunna skaffa sig en ny bild av kunskapsläget 
inom de verksamheter som man jobbar med.  

 
Tre respondenter (prefekt, en lärare och en bibliotekarie) framhöll det som särskilt 
viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt inom området idrott och hälsa, vilket är det 
ämne som de blivande lärarna ska verka inom:  
 

Här finns en väldigt tydlig och påtaglig förändring av kunskapsmassan, som också 
medialt har en väldigt stark spridning, så för våra studenter så är det oerhört 
viktigt att kunna samla in ny information, att kunna förhålla sig till den 
information som sprids, det är involverat i deras yrkesgärning, som jag ser det. 

 
Citatet exemplifierar vikten av att förhålla sig källkritisk inom ett område där mycket 
populärvetenskaplig information florerar. 
 
Ansvar för utveckling av informationskompetens 
 
Det framkom en samlad uppfattning bland respondenterna att ansvaret för studenternas 
utvecklande av informationskompetens var ett gemensamt ansvar för hela högskolan, 
där både ledningen, biblioteket och lärarna utpekades som ansvariga, om än på olika 
sätt. Rektor såg sig själv och högskolestyrelsen som ytterst ansvariga. Biblioteket 
tilldelades implicit ett större ansvar, eftersom de uppfattades som experter på området 
av flertalet respondenter. Lärarna upplevdes ha ansvar för att informationskompetens 
integrerades i undervisningen. En av lärarna uttrycker detta enligt följande:  
 

Så jag tror nog att bibliotekarierna möjligtvis ska vara i frontlinjen på olika 
tekniker för informationssökning, olika dataprogram och kanske ansvara för 
undervisningen av forskare och undervisande lärare. Men inte nödvändigtvis att 
dom ska vara dom som undervisar studenterna, det tror jag inte funkar, för om 
studenterna bara möter det här med informationssökning i vissa kurser lite nu och 
då i utbildningen, då integreras det inte i verksamheten. 

 

Bibliotekarierna själva upplevde som sitt ansvar att föra upp informationskompetens på 
högskolans dagordning, eftersom man ansåg sig ha den rätta kompetensen för att bevaka 
den frågan. Det kunde dock från bibliotekshållet urskiljas en önskan om större 
delaktighet från andra personalkategorier:  
 

Men däremot för att det ska få en genomslagskraft för studenterna, så måste fler 
än vi vara involverade. Så om vi är startblocket och står för kunskapsutvecklingen 
inom området, så måste vi hitta samarbetspartners. 

 

Ledningen och lärarna betonade särskilt att studenterna har ett eget ansvar för vad de 
tillägnar sig i sin utbildning, dvs. att allt ansvar inte kan åläggas högskolan för vad 
studenterna lär sig.  
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Även det omgivande samhället uppfattades av två av respondenterna ha ett ansvar för 
utveckling av informationskompetens:  
 

… jag tycker inte nödvändigtvis att problemen alltid ligger på högskolan, utan att 
dagens arbetsliv kanske inte alltid efterfrågar det här, eller inser att det finns. 

 
Respondenternas syn på ansvar för utveckling av informationskompetens kan 
sammanfattas enligt följande: att tillägna sig informationskompetens är ett ansvar på 
individ-, grupp- och samhällsnivå.  

5.4.4 Undervisning i informationskompetens  
 
Under detta tema utkristalliserade sig två kategorier som behandlar dels 
ämnesintegrering av informationssökning, dels ansvaret för undervisning i 
informationskompetens. 
 
Ämnesintegrering 
 
Samtliga respondenter uttryckte att informationssökning och informationsanvändning är 
viktiga moment som skulle kunna återkomma oftare i utbildningen. Respondenterna 
menade att någon form av informationskompetens borde återfinnas även i andra kurser 
än i forskningsmetodikkurserna på A, B och C-nivå, där biblioteket är involverade i 
undervisningen. En representant för ledningen uttalade att: 
 

Jag kan tycka att det i, i stort sett varje kurs bör finnas moment av den här typen, 
och att använda sig av den här kompetensen.  

 
Däremot såg båda representanterna för biblioteket resursmässiga hinder för en utökning 
av undervisningen i informationskompetens i bibliotekets regi:  
 

Vi täcker ett grundbehov med hög kvalitet, så jag tror att man kan ytterligare 
utvärdera och förbättra detta, och jag tror att det finns en poäng att vi koncentrerar 
oss till det här så länge Rånäsdokumentet och A, B och C-nivåerna finns. 

 
Fyra av respondenterna ur samtliga personalkategorier, med betoning på lärarna, gav 
uttryck för att informationssökningen bör ses som en del av utbildningssammanhanget, 
eller som en lärare uttrycker det:  
 

… att informationssökningen återkommer som en metod i många kurser, som ett 
medel för att dom [studenterna] ska kunna lära sig det dom behöver i den kursen. 

 
Ingen av respondenterna uttryckte att informationssökningen bör ses som ett eget ämne 
Respondenternas uppfattningar för denna kategori kan sammanfattas med att 
informationssökning bör återkomma oftare och att informationskompetens bör vara 
integrerad i ämnesundervisningen.  
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Ansvar för informationssökning/informationskompetens 
 
Under denna kategori fann jag konsensus kring synsättet att förekomsten av 
informationssökning i utbildningen är ett gemensamt ansvar för hela skolan. Fem av sex 
respondenter uttryckte att både lärare och bibliotekarier bar ett gemensamt ansvar för 
informationssökning i den praktiska undervisningen. Detta synsätt exemplifieras av 
följande citat: 
 

… informationssökande måste genomsyra många fler undervisningstillfällen än i 
forskningsmetodik och det kan inte gå till så att varenda gång vi sysslar med 
informationssökning, så måste en bibliotekarie vara närvarande, det är inte en 
rimlig eller önskvärd väg. Det ska ju vara så att den enskilde läraren har en sådan 
förtrogenhet så han eller hon kan dela ut den typen av arbetsuppgifter och att man 
har en sådan förtrogenhet att det blir vettiga uppgifter, alltså att det ska ingå i 
själva ämnet… 

 
Fem av sex respondenter såg dock bristande informationskompetens bland lärarna som 
ett hinder för integrering av informationssökning i ämnesundervisningen, vilket 
uppmärksammades av en respondent som företräder ledningen:  
 

… det är väldigt många som inte kan detta, jag är själv inte särskilt bra på det där 
heller. Det finns t.ex. ett antal av våra lärare som har svårt att hantera datorer 
överhuvudtaget, och då blir ju sökning en utopi... 

 
Tre respondenter, varav två bibliotekarier och en lärare, tillskrev biblioteket 
huvudansvar för informationssökning, då man såg bibliotekarierna som expertis och 
utvecklare av verksamheten. En lärare uttryckte t.ex. att bibliotekarierna skulle kunna 
fungera som ”informationssökningsinspiratörer”, genom fortbildning av lärarna. En av 
bibliotekarierna menade att: 
 

Biblioteket har en naturlig grund för att bevaka dessa frågor. Det hänger ihop med 
det vi sysslar med på biblioteket. 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att respondenterna överlag upplever informationssökning 
och informationskompetens som ett gemensamt ansvar för lärare och bibliotekarier, 
men att biblioteket upplevs ha huvudansvaret. 

5.4.5 Samarbete 
 
Detta tema belyser tre olika aspekter på samarbete, nämligen fysiska aspekter, 
socialt/kommunikativt betingade aspekter, samt organisatoriska aspekter. Under de 
första två kategorierna inryms respondenternas upplevelser dels i förutsättningar för 
samarbete, dels i upplevelser av hinder för samarbete. I begreppet samarbete ryms här 
såväl samarbete på ett personligt plan, som på ett mer generellt plan, t.ex. mellan 
institutionen och biblioteket. 
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Fysiska aspekter:  
 
Förutsättningar 
 
Framträdande inom denna kategori var skolans litenhet, närhet samt tillgången till 
mötesplatser. Samtliga respondenter menade att högskolans litenhet bidrar till goda 
förutsättningar för samarbete, t.ex. genom närheten mellan kollegor. En respondent 
uttrycker detta sålunda:  
 

… på GIH har vi ju en fördel som är av storleksskäl, bara det faktum att man sitter 
runt samma lunchbord gör ju att man lär känna varandra på ett annat sätt. Så att 
avståndet, apropå fikarum och sådant där, det är ju väldigt betydelsefullt. Jag tror 
att, p.g.a. att vi är så små, har större möjligheter än många andra, det finns en 
närhet.  

 
Citatet speglar även en uppfattning som delades av tre respondenter, nämligen att 
tillgången till en för alla personalkategorier gemensamt personalrum/lunchrum främjar 
samarbete.  
 
Hinder 
 
Samtliga respondenter upplevde även bristande fysiska förhållanden. Fyra respondenter 
upplevde att det saknas fungerande informella mötesplatser och att lokalerna är 
utspridda och ej ändamålsenliga. En av lärarna uttryckte detta i följande ordalag: 
 

… rent fysiskt så är skolan oerhört segregerad, det har vi diskuterat många gånger. 
Det finns ju inga riktiga mötesplatser, varken formella eller informella. Och det 
gör ju att forskare möter väldigt sällan dom som undervisar, och olika 
ämnesområden möter sällan varandra, för på nå’t sätt så är det här att vi har flera 
olika hus har inte gjort att man har satt ihop folk från olika bakgrunder, utan det är 
ju väldigt homogena grupper som sitter i dom olika husen.  

 
Fyra respondenter, med tonvikt på lärarna, framhävde tidsbrist som ett hinder för 
samarbete.  
 
Socialt/kommunikativt betingade aspekter:  
 
Förutsättningar 
 
De viktigaste förutsättningarna för samarbete berodde enligt respondenterna på: 
engagemang, en känsla av delaktighet, ett positivt samarbetsklimat och möjligheterna 
för informellt kontaktskapande. 
 
Tre av respondenterna gav uttryck för att samarbete till stor del är beroende av 
individers engagemang och ambitionsnivå, vilket speglas av följande citat av en av 
bibliotekarierna: 
 

Vad det gäller samarbetet, så upplever jag att det är mer beroende av hur pigg man 
är i sin yrkesroll. Det är inte sämre eller bättre beroende på vilken disciplin man 
tillhör, utan det beror mer på individer. Den som är nöjd i sin yrkesroll verkar ha 
lättare för samarbete än den som är missnöjd.  
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Tre av respondenterna, lärare och prefekt, uttryckte att de har ett bra samarbete med 
biblioteket t.ex. inom ramen för forskningsmetodikkurserna. Övriga tre respondenter 
(bibliotekarier och rektor) hade uppfattningen att det vid GIH överlag finns ett bra 
samarbetsklimat. Rektor uttrycker sig på detta sätt: 
 

Jag tror att förutsättningarna är väldigt starka för det, kanske mer än på många 
andra ställen. Det finns en samarbetstradition. 

 
Samma respondenter uttryckte även att det finns goda möjligheter till informellt 
kontaktskapande, vilket ansågs påverkar övriga samarbetet i positiv mening. Särskilt 
skolans litenhet och det gemensamma personalrummet ansågs ha betydelse för att lära 
känna varandra över gränserna. Undervisande bibliotekarie uppgav sig lägga mycket 
vikt på att skapa informella kontakter med lärarna, då kontakterna sågs som 
betydelsefulla för en förståelse för, och en känsla av delaktighet i 
undervisningsverksamheten: 
 

Jag lägger upp det på det sättet, att jag sätter mig gärna bredvid någon som jag inte 
suttit bredvid förut […] Det får också sådana effekter att istället för att skicka ett 
mejl, så kanske jag går förbi personligen med mitt ärende. Sådana saker lägger jag 
ner ganska mycket energi på … Det är viktigt att visa sig intresserad av de olika 
ämnena, för det är också utifrån de synpunkterna som studenterna skriver, det är 
något man vill ha reda på, och då lägger jag som bibliotekarie krut på att förstå 
det. 

 
Flertalet respondenter uttryckte sig positivt om de tvärvetenskapliga 
forskningsmetodikkurserna, då de upplevdes utgöra det mest naturliga forumet för 
samarbete dels mellan olika vetenskapsgrenar samt mellan bibliotek och lärare. En av 
bibliotekarierna menar att:  
 

… det är ju i den här undervisningen som det mest uppenbara samarbetet finns och 
där bör det utvecklas mer och mer åt det hållet att vi på likvärdig basis möter 
varandra. 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att det framförallt är det bibliotekspersonalen och rektor 
som har inställningen att det finns goda sociala förutsättningar för samarbete på GIH.  
 
Hinder 
 
Det mest utmärkande i denna kategori var att samtliga respondenter upplevde 
tvärvetenskapligheten, med dess olika kunskapstraditioner, som ett hinder för 
samarbete. Några anledningar som angavs var de olika synsätten inom 
samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga forskningsområden, samt att man 
upplever att det finns konkurrens och revirtänkande mellan olika forskningsområden. 
Särskilt lärarna gav uttryck för att samarbetet, med betoning på det tvärvetenskapliga 
samarbetet, hade brister. Denna brist kan exemplifieras av följande citat av en av 
lärarna:  
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Det studenterna uttrycker, det är att dom upplever att olika människor säger olika 
saker, det är ju inget vi kan göra något åt egentligen, att olika forskningstraditioner 
ser på saker på olika sätt.   

 
Flera av respondenterna pekade på behovet av samarbete för studenternas bästa:  
 

Vi behöver hjälpa till med att få dom [studenterna] att se helhetssynen och då 
kommer det in det här med att vi måste prata med varandra över gränserna inom 
olika ämnesområden. 

 
Flera upplevde ett revirtänkande och konkurrens mellan olika forskningsområden, vilket 
de menade kunde inverka negativt på samarbetet. Respondenterna uppfattade ett 
motstånd bland forskare att gå utanför sitt eget forskningsområde, t.ex. i 
ämnesöverskridande, tvärvetenskapliga samarbeten. En anledning till detta förklarades 
på detta sätt av en av lärarna: 
 

Andra risker med att integrera är att man förlorar sin förankring i sina egna 
ämnesområden, där man har den egna fördjupningen. Man går från att vara 
kompetent, inom ett smalt område, till att inte ha koll på något. 

 
Ett annat exempel på bristande kommunikativa aspekter som framkom i intervjuerna var 
en generellt sett bristande kommunikation mellan anställda, vilket sågs som ett hinder 
för samarbete och som negativt för utbildningens kvalitet (bibliotekschef, lärare och 
prefekt). En respondent upplevde att det fanns direkta konflikter inom institutionen, 
vilket påverkade kommunikationen och samarbetet negativt. Detta resultat visar på en 
diskrepans mot tidigare, ovan redovisade uttalanden om ett bra samarbetsklimat på GIH, 
då delvis samma respondenter uttrycker olika saker. 
 
Organisatoriska aspekter 
 
Under denna rubrik har jag tagit med aspekter som inte är direkt fysiska eller sociala till 
sin natur, utan av mer organisatorisk art. Här görs inte uppdelningen i förutsättningar 
och hinder för samarbete. 
 
Under denna kategori framkom att tre av respondenterna, inklusive de båda 
biblioteksrepresentanterna, upplevde att bibliotekarierollen närmade sig lärarrollen i det 
praktiska yrkesutövandet exempelvis genom att delta i undervisningen i 
forskningsmetodikkurserna. En bibliotekarie uttryckte en vilja att  
 

… bibliotekarierna ses som lärare, tillsammans med de lärare som har de här 
kursmomenten, och kan diskutera fram hur och när undervisningen ska 
genomföras, vilka speciella aspekter som man ska ta hänsyn till. 

 
Rektor gav uttryck för att vilja se biblioteket som en integrerad del av institutionen 
istället för att tillhöra förvaltningen, i syfte att komma närmare utbildningsprocessen. 
Bibliotekschefen var dock av motsatt åsikt:  
 

... det känns som att biblioteket inte skulle ha något att vinna på att t.ex. bli en del 
av institutionen, för att det blir så mycket som vi måste engagera oss i då som inte 
har någon direkt relevans. Så på nå’t sätt så tycker jag att är bra att vi har en 
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fristående ställning och kan gå in med full kraft och se till att 
biblioteksorganisationen behåller sin plats och är väl fungerande. På något vis så 
finns det en risk att vi skulle malas ner inom ramen för institutionen, utan istället 
så kan vi rikta in oss på att här och här vill vi vara med. Då vi vet att här kommer 
vi att betyda något och göra någon nytta. 

 
Resultatet visar på motsatta uppfattningar om bibliotekets/bibliotekariernas 
organisatoriska tillhörighet och på en vilja från bibliotekets sida att behålla kontrollen 
över sina resurser. 

5.4.6 Redskap för utveckling av informationskompetens 
 
Det sista temat behandlar utvecklingsområden för informationskompetens, d.v.s. vad 
som skulle kunna förbättras, enligt respondenternas uppfattningar. Totalt har fyra 
kategorier kunnat urskiljas. Här valde jag att delvis använda mig av begrepp från den 
sociokulturella teorin, för att belysa två kategorier: fysiska redskap och kommunikativa 
redskap. Ytterligare två kategorier som framkom är lärares informationskompetens, 
samt tvärvetenskaplighet som redskap för utveckling av informationskompetens. 
 
Fysiska redskap 
 
De fysiska redskap som enligt respondenterna skulle kunna förbättras i syfte att 
utveckla informationskompetensen var dels informations- och kommunikationsteknik 
(IKT), dels lokalernas utformning.  
 
Fem av sex respondenter hade uppfattningen att IKT var ett område med 
utvecklingsbehov. Framförallt nämndes fler datorer, bättre nyttjande av databaser, samt 
en utveckling av bibliotekets webbaserade användarundervisning. En respondent 
uttryckte att det för utveckling av informationskompetens bland studenterna var viktigt 
med: 
 

… fler datorer, större tillgång till databaser och att se till att dom databaserna 
används. Så egentligen lite mer resurser att kunna lägga på datatillgängligheten 
här på stället, t.ex. i bibliotekslokalerna.  

 
En företrädare för biblioteket menade att ökad webbaserad användarundervisning vore 
en tänkbar väg för utveckling av informationskompetens bland studenterna: 
 

… att skapa nätbaserade informationssökningskurser, för t.ex. distansstudenter 
och fristående kurser o.s.v. där man kanske inte kan ha den personliga 
undervisningen. Och att man på nätet skulle kunna tillgodogöra sig ungefär 
samma sak via någon typ av nätbaserad kurs. Och där finns det väl kvar att göra 
saker. Det finns ju en grund lagd, med enkel sökmetodik, men det går att utveckla. 

 
Angående lokalernas utformning, hade samma fem respondenter uttalade uppfattningar 
om att detta var en brist på GIH, vilket framkom redan i kap.5.3.5. Respondenterna 
efterlyste bl.a. mer stimulerande och ändamålsenliga lokaler. Särskilt nämndes 
bibliotekets och skolcafeterians lokaler i detta sammanhang. Fyra av respondenterna var 
överens om att det fanns behov av fler och bättre informella mötesplatser för att skapa 
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större möjligheter till informella möten mellan olika personalgrupper, samt mellan 
personal och studenter.  
 
Två respondenter påpekade dock att det i jämförelse med andra lärosäten ändå finns 
relativt goda förutsättningar för informella möten på GIH, tack vara litenheten. 
 
Kommunikativa redskap 
 
De kommunikativa redskap i syfte att förbättra studenternas informationskompetens 
som framkom i intervjuerna inbegriper dels styrdokument, dels samarbetsaspekter. 
 
Samtliga respondenter uttryckte att det fanns behov av förbättringar i gemensamma 
styrdokument, exempelvis genom tydligare skrivningar i kursplaner och kursmål. En 
respondent var kritisk till nuvarande utformning av kursplaner och andra styrdokument:  
 

Jag tror faktiskt att man ska försöka ha så bra och utförliga kursplaner som möjligt 
så att det står jättetydligt vilka mål och kriterier som man ska uppfylla när man är 
klar med en kurs, och jättetydligt hur exakt man ska gå tillväga. Och det har vi en 
tradition av att inte göra så bra här. Det är alldeles för luddigt.  

 

En annan respondent menade att informationssökning borde skrivas in i fler kursplaner 
än forskningsmetodikkurserna för att man ska få till stånd en implementering av 
informationssökning även i praktiska kurser. 
 
Två respondenter framhävde Bolognaprocessen som en möjlighet att förstärka 
informationskompetensen i utbildningen genom omarbetningar av styrdokumenten:  
 

Vi ska ju nu skriva om utbildningsplaner och kursplaner utifrån Bologna, där vi 
ska bestämma oss för vad studenterna ska kunna. Och då måste vi ju också 
fundera på: hur ska vi göra för att dom ska lära sig det vi tycker att dom ska 
kunna. Och då menar jag på att då har vi världens chans att tänka igenom dom här 
frågorna.  

 
Fem av sex respondenter upplevde behov av bättre kommunikation och samarbete över 
ämnesområden. En respondent reflekterar här över att konsekvensen av dåligt samarbete 
mellan lärare drabbar studenterna: 
 

… det som jag ser som problem för studenterna och som vi som lärare har svårt att 
ge studenterna, det är förmågan att se hur saker och ting hänger ihop.  

 
En annan respondent refererade till idéhistorikern Sven-Eric Liedman och menade att 
för att få till stånd en samsyn mellan olika ämnesområden, kanske man blir tvingad att 
närma sig en s.k. rotkunskap som är gemensam och ämnesöverskridande. Dessa utsagor 
kan ses som en konsekvens av skolans tvärvetenskapliga inriktning, vilket redovisas 
ovan i kapitel 5.3.5. 
 
Två respondenter uppfattade det som viktigt att sätta studenten i centrum i större 
utsträckning och förbättra kommunikationen med studenterna, t.ex. för att förstå 
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studenternas uppfattning av vad de själva anser vara viktigt i deras utbildning. En 
representant för biblioteket uttryckte detta som att:  
 

… vi tänker ut vad som är vettigt att ge dom, och fångar i ganska ringa grad upp 
vad dom själva uppfattar som relevant utifrån informationssökning. 

 
Detta citat visar på en insikt om att kommunikationen mellan biblioteket och 
studenterna är bristfällig. 
 
Lärares informationskompetens 
 
En tydligt framträdande aspekt var att majoriteten av respondenterna uttryckte att det 
fanns ett behov av att stärka lärarnas kunskaper om IKT och informationssökning, 
därför att bristande kunskaper i lärarnas informationskompetens inverkar hämmande på 
utvecklingen av studenternas informationskompetens (se även kapital 6.3.4). Fem av 
sex respondenter uttryckte att det fanns behov av kompetensutveckling bland lärare i 
detta ämne. En respondent som företräder ledningen uttryckte detta förhållande sålunda:  
 

Det finns t.ex. ett antal av våra lärare som har svårt att hantera datorer 
överhuvudtaget och då blir ju sökning en utopi, som skulle kunna vara till hjälp 
för dom i undervisningen. Så det finns ett utbildningsbehov där. 

 
Fyra av respondenterna, två bibliotekarier och två lärare, upplevde att det fanns behov 
av en ökad integrering av informationssökning i ämnesundervisningen, för att träna 
studenterna att lära sig söka information på egen hand. Respondenterna uttryckte att 
studenterna till största delen möter informationssökningen i forskningsmetodikkurserna 
och i för liten utsträckning i den övriga ämnesundervisningen. En av bibliotekarierna 
pekade på behovet av en utveckling av undervisningsmetoden problembaserat lärande 
(PBL) som ett sätt att förbättra studenternas informationskompetens: 
 

Man jobbar ju mycket med problembaserat lärande, inte på alla kurser, men på 
väldigt många kurser. Och det tror jag är en väldigt god väg för att det påminner ju 
om det arbetssätt man sen har i arbetslivet … Man tar inte steget vidare till 
vetenskapliga artiklar eller vetenskaplig publicering, för man känner inte 
förtrogenhet där. [...] för att utveckla, så måste vi skapa ännu fler goda exempel 
utifrån ett problembaserat lärande och inte bara utifrån forskningsmetodikkurserna 
som vi jobbar med nu. 

 
Resultaten visar på en generell syn bland respondenterna det finns behov av att utveckla 
lärares informationskompetens, i syfte att skapa bättre förutsättningar för utveckling av 
informationskompetens bland studenterna. 
 
Tvärvetenskaplighet 
 
Den sista kategorin handlar om att se tvärvetenskaplighet som en möjlighet och ett 
verktyg att utveckla informationskompetens. Tvärvetenskapligheten på GIH, har 
skepnaden av ämnet idrott, där både samhällsvetenskapliga, humanistiska och 
naturvetenskapliga forskningsområden ingår. Forskningsmetodikkurserna är det 
tydligaste exemplet på tvärvetenskapliga kurser på GIH.  
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Fyra respondenter (bibliotekarier och lärare) såg tvärvetenskapligheten som en 
möjlighet att utveckla informationskompetensen bland studenterna, t.ex. genom 
uppfattningen att tvärvetenskaplighet främjar informationssökning. Som tidigare 
framkommit i resultaten var respondenterna inte odelat positiva till 
tvärvetenskapligheten, då upplevda motsättningar mellan olika forskningsområden sågs 
som ett hinder för samverkan. En lärare uttryckte att det saknades resurser för 
tvärvetenskaplig utveckling och menade att det fanns behov av en person som i sin 
tjänst har som uppdrag att utveckla de tvärvetenskapliga kurserna. Respondenten var 
vidare kritisk mot att högskolan inte utvecklar sin tvärvetenskaplighet: 
 

… det har ju vi i vårt uppdrag också, att vi ska utveckla idrott som högskoleämne; 
och det gör vi ju inte.  

 
En respondent som representerar biblioteket såg tvärvetenskapligheten och närheten 
mellan olika forskningsområden som en resurs som borde tas bättre tillvara, eftersom 
detta ger förutsättningar för:  
 

… väldigt intressanta diskussioner och att man hittar nya angreppssätt, som kan 
vara gemensamma för de olika områdena, som kan göra att humaniora t.ex. kan 
lära något av naturvetenskapen och vice versa. Det tror jag är det speciella som vi 
har här. Och det påverkar naturligtvis vår undervisning i informationskompetens, 
att man kan hitta nya angreppssätt och vägar. 

 
Denna kategori kan sammanfattas i en önskan bland respondenterna om att med genom 
en bättre samsyn och ökade resurser kunna tillvarata tvärvetenskapens möjligheter för 
att utveckla informationskompetens och ämnet idrott. 
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6 Analys och diskussion 
 
Här diskuteras de olika aspekter på informationskompetens som ett mål i 
högskoleutbildningen som framkommit i resultatkapitlet mot bakgrund av tidigare 
forskning. Jag återknyter i detta kapitel i till mitt syfte och de frågställningar jag utgått 
från. 

6.1 Styrdokumentens betydelse för informationskompetens som 
mål i utbildningen  
 
Med styrdokument menas här både högskolelagen 1 kap. 9 § och de lokala dokument 
som involverar informationskompetens i någon mening. 
 
Som framkommit i resultaten ser samtliga respondenterna styrdokument som viktiga 
redskap för utveckling av studenternas informationskompetens. Man kan dock urskilja 
att respondenterna ser på styrdokumenten utifrån olika perspektiv, beroende på vilken 
yrkeskategori de tillhör. Som exempel ser en representant för ledningen det som viktigt 
att vara återhållsam med lokala styrdokument, medan en representant för lärarna betonar 
betydelsen av att ha utförliga och tydliga styrdokument.  
 
Högskolelagens betydelse 
 
Högskolelagens 1 kap. 9 § var mest uppskattad av bibliotekarierna, då den ses som ett 
stöd för den pedagogiska verksamhet biblioteket bedriver inom ramen för t.ex. 
forskningsmetodikkurserna. Bibliotekarierna kunde relatera till hela paragrafen, medan 
övriga respondenter särskilt betonar formuleringen om kritisk bedömning som den 
viktigaste ingrediensen högskolelagens 1 kap. 9 §. Paragrafen verkar vara mest bekant 
hos bibliotekarierna, medan det fanns indikationer på att få lärare har kännedom om 1 
kap. 9 §. En slutsats av dessa resultat är att alla som är ansvariga för – och delaktiga i – 
utbildningens utförande, bör ha kännedom om högskolelagens mål för att kunna jobba 
gemensamt mot informationskompetens som ett mål i utbildningen. Högskolelagens 1 
kap. 9 § berör de facto hela utbildningen och inte enbart bibliotekets verksamhet.  
 
Samtliga respondenter uppfattar högskolelagens mål som relevanta för 
högskoleutbildningen. Däremot upplevs målen som abstrakta och svåra att 
implementera i den praktiska verksamheten. Denna uppfattning återkommer även i 
intervjuer som redovisas i Hansson och Rimstens studie om måluppfyllelse av 1 kap. 9 
§ (2005, s.102). För att implementera högskolelagens mål om informationskompetens 
lokalt, behövs därför lokala strategier anpassade till de egna förhållandena. De lokala 
strategierna bör initieras av ledningen och utarbetas tillsammans av lärare och 
bibliotekarier, där man även beaktar studenternas synpunkter (Hansson & Rimsten 
2005, s.20). Vikten av lokala styrdokument betonas även i SUHF: s rapport ”Vägar för 
kunskap”: 
 

… behovet av att varje högskola tar fram en strategi och ett åtgärdsprogram för 
hur högskolelagens mål att varje student som lämnar högskolan ska behärska 
förmågan ”att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå” och vara i stånd 
”att följa kunskapsutvecklingen” skall uppnås. (2003, s.3) 
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Detta citat för oss in på de lokala styrdokumentens betydelse 
  
Lokala styrdokumentens betydelse 
 
I Hansson och Rimstens studie framkommer att det år 2004 endast vid ett fåtal lärosäten 
tagits gemensamma grepp i syfte att uppnå målet om informationskompetens. Endast 
vissa högskolor hade då övergripande styrdokument som behandlade 1 kap. 9 § (2005, 
s.115). Författarna menar att det är angeläget att ledningen ser till att lokala strategier 
för informationskompetens utarbetas gemensamt av ansvariga för bibliotek och 
grundutbildning. Man anser vidare att både bibliotekarier och lärare bör involveras i 
utvecklingsarbetet, samt att även studenternas synpunkter bör beaktas (Ibid., s.20). Vid 
GIH finns två styrdokument som översiktligt behandlar högskolelagens 1 kap. 9 §. Det 
ena är Rånäsdokumentet, det andra är Visions, mål och strategidokumentet. 
Rånäsdokumentet är en mall med anvisningar för hur uppsatsskrivande på A, B och C-
nivå ska bedrivas. Det har utvecklats till största delen av lärare med ansvar för 
forskningsmetodikkurserna. Biblioteket har dock haft inflytande på innehållet som 
behandlar informationskompetens, genom att man deltagit i möten kring dokumentets 
utformning och på så sätt kunnat integrera delar av bibliotekets egen policy för 
informationskompetens i det gemensamma dokumentet. Visions, mål och 
strategidokumentet, som är ett övergripande dokument, har tagits fram av ledningen för 
GIH, i samråd med personal. Här har biblioteket inte varit direkt delaktiga i 
dokumentets utformning. Av de båda lokala styrdokumenten är det Rånäsdokumentet 
som används konkret i den praktiska verksamheten. Flera respondenter menade att detta 
dokument haft en positiv effekt, genom att det bidragit till en förbättrad kvalitet av 
studenternas uppsatser.  
 
Enligt studien ”Someone else’s job” är det viktigt att man tydliggör vilken 
ansvarsfördelning som bör råda mellan bibliotekarier och lärare, för att effektivt kunna 
implementera lagen och för att allt ansvar inte ska hamna på biblioteken (Hansson & 
Rimsten 2005, s.21 ff.). I GIH: s styrdokument finns ingen tydlig ansvarsfördelning för 
implementeringen av högskolelagens mål angående informationskompetens. Någon 
ansvarsfördelning verkar heller inte ha åstadkommits i praktiken. Exempelvis framkom 
att några respondenter upplevde de lokala styrdokumenten som alltför otydliga för att 
kunna använda dem i planeringen av sin undervisning, dvs. att styrdokumenten ger för 
stort tolkningsutrymme i den praktiska verksamheten. 

6.2 Synen på informationskompetens 
 
Några centrala aspekter på informationskompetens, inklusive informationssökning, som 
framkommit i intervjuerna och som jag kommer att diskutera nedan är följande: 
 

• Informationskompetens är att tillägna sig kunskap via ett kritiskt förhållningssätt 
• Informationskompetens bör vara ämnesintegrerat 
• Informationskompetens är basen för ett livslångt lärande 
• Att tillägna sig informationskompetens är ett ansvar på individ-, grupp- och 

samhällsnivå 
 



 
 

52 

Informationskompetens är att tillägna sig kunskap via ett kritiskt förhållningssätt 
 
Under senare år har det vuxit fram ett synsätt på informationskompetens där fokus 
ligger på användarnas tankeprocesser och förmåga till kritiskt tänkande, istället för att 
se informationskompetens som ett antal mätbara och observerbara tekniker. Limberg 
och Folkesson menar att man istället för att som tidigare säga undervisning i 
bibliotekskunskap nu talar om lärande av informationskompetens (2006, s.19). 
Resultaten från min undersökning ger vid hand att informationskompetens ses som 
förmågan att tillägna sig kunskap via ett kritiskt förhållningssätt. Särskilt lärare och 
ledning fokuserade på det kritiska tänkandet som den mest väsentliga förmågan inom 
informationskompetensbegreppet. Lärarna upplevde att studenterna ofta saknar ett 
kritiskt förhållningssätt till information, vilket blir särskilt framträdande när studenterna 
skriver sina examensarbeten. Som exempel pekade man på studenternas bristande insikt 
om skillnaden mellan primär- och sekundärkällor. Detta speglar ett processorienterat 
synsätt bland lärare och ledning. Resultaten är samstämmiga med en studie av tio 
universitetslärares syn på studenters informationskompetens vid Linköpings universitet. 
I denna framkom att lärarna upplevde att studenterna generellt saknar en källkritisk 
förmåga (Perselli & Åman 2006, s.64).  
 
Informationskompetens bör vara ämnesintegrerat 
 
Med ett sociokulturellt förhållningssätt ses lärande av informationskompetens i större 
utsträckning som en social – än som en individuell process. Informationen anses ge 
mening i dialog mellan människor i en social praktik, dvs. den bör ses i relation till den 
omgivande sociala kontexten. Information och informationssökning får därmed olika 
betydelser i olika sociala kontexter (Sundin 2005, s.152 f.). Sundin menar att 
sociokulturella aspekter på lärande och informationssökning ännu inte har fått något 
stort genomslag i praktiska verksamheter (Ibid. s.156). Enligt Sundin, bör en 
konsekvens av ett kommunikativt/sociokulturellt förhållningssätt kunna bli ett ökat 
intresse för kommunikation och interaktion mellan användare eller mellan användare 
och bibliotekarier (Ibid. s.153 f.). I ett sociokulturellt perspektiv bör man alltså behandla 
informationskompetens som kontextberoende, där informationen är satt i ett 
sammanhang och inte som en dekontextualiserad företeelse (Sundin 2005, s.158).  
 
Resultaten i min studie visar att ingen respondent uttryckte ett synsätt på 
informationssökning och informationskompetens som dekontextualiserad från 
ämnesundervisningen. En gemensam uppfattning bland de intervjuade var istället att 
informationssökning borde återkomma oftare och vara mer integrerad i utbildningen än 
vad som är fallet. En av de intervjuade uttryckte t.ex. att informationskompetens och 
IKT bör finnas med som en röd tråd genom hela utbildningen. Kontextberoende och 
ämnesintegration har de senaste åren förespråkats i flera rapporter inom biblioteks- och 
informationsvetenskap, som ett medel att utveckla informationskompetens inom 
utbildningen. Ett exempel är en BIBSAM-rapport från år 2001, där Göran Gellerstam 
skriver: ”En utbildning som tar sikte på informationskompetens måste vara direkt 
knuten till ämnets innehåll, vetenskapliga metoder och problem, och utgå från 
användarnas situation” (s.30). Andra exempel är Hansson och Rimstens båda studier om 
informationskompetens i högskoleutbildningen. Resultatet från intervjuerna 
överensstämmer med dem i Hansson och studie vid 39 svenska lärosäten, där det 
framkom en enhetlighet i enkäter och intervjusvar angående att 
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informationskompetensmålet bäst nås genom ämnesintegration (2005, s.128). Samma 
resultat återfinns i flera studier. Ett praktiskt exempel på värdet av ämnesintegrering av 
informationskompetens är Perselli och Åmans undersökning om universitetslärares syn 
på studenters informationskompetens. Denna visar att undervisning som inte har någon 
koppling till ett studerat ämne riskerar att av studenterna uppfattas som ointressant och 
som slöseri med deras tid (2006, s.77). 
 
Betydelse för studenternas lärande: Informationskompetens är basen för ett 
livslångt lärande 
 
En av de mer centrala aspekterna som utkristalliserade sig i intervjuerna var att 
informationskompetens sågs som grundläggande för ett livslångt lärande. 
Respondenterna relaterade både till studietiden, yrkeslivet, samt sett ur ett personligt 
utvecklingsperspektiv. Även aspekten att informationskompetens som en nödvändighet 
för ett demokratiskt kunskapssamhälle togs upp. Med en sociokulturell vokabulär skulle 
man kunna uttrycka att informationskompetens är ett redskap för att tillägna sig 
kunskap. Detta synsätt stämmer väl överens med synen på lärandet som det framställs i 
vårt samtida kunskapssamhälle, där lärande och personlig utveckling ses som en process 
som förväntas fortgå under större delen av livet. Lärandet är alltså numera inte något 
som bör avstanna efter avslutad utbildning – åtminstone inte med ett akademiskt 
perspektiv. I det sociokulturella perspektivet uppfattas inte lärandet enbart som 
inmundigande av kunskap, utan som tillägnandet av samhälleliga erfarenheter. Det är 
genom lärandet inom en social praktik som individen utvecklas.  
 
Att tillägna sig informationskompetens är ett ansvar på individ-, grupp- och 
samhällsnivå.  
 
Beträffande ansvarsfördelningen hade samtliga respondenter synen att det är skolans 
gemensamma ansvar att utveckla informationskompetensmålet. Men det var tydligt att 
biblioteket sågs som experter på området, och därigenom implicit utpekades som mer 
ansvariga för detta än t.ex. lärarna. Även bibliotekarierna gav uttryck för att de själva 
tagit på sig en roll att verka för att stärka informationskompetensens ställning i 
utbildningen. Detta förhållande stämmer överrens med Hansson och Rimstens studie, 
där det visade sig att biblioteken ansågs ha ett stort, ofta självpåtaget, ansvar för 
informationskompetens (2005, s.117ff). 
 
Lärarnas ansvar upplevdes bestå i införandet av ett ökat innehåll av 
informationssökning i ämneskurserna. Respondenterna var dock eniga om att 
ämneslärarna ofta saknade egen kompetens i informationssökning, varför man såg det 
som viktigt med kompetensutveckling av lärarna i IKT och informationssökning, så att 
de i ökad grad kan integrera detta i sin undervisning. Resultatet är samstämmigt med 
Limberg och Folkessons rapport Undervisning i informationssökning. I denna uttrycktes 
i flera bibliotekarieintervjuer att lärare har bristfälliga kunskaper i informationssökning, 
vilket upplevdes som ett hinder för samarbete (2006, s.101). I studien ”Someone else’s 
job”  menar författarna att det generellt sett finns behov av kompetensutveckling av 
lärare i IKT och informationssökning, då lärare huvudsakligen är ämnesspecialister 
(Hansson & Rimsten 2005, s.132 f.). Det är särskilt viktigt att den kursansvariga har en 
helhetssyn på vilka kunskapsmål som ska ingå i kurserna. Där måste inte bara 
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ämneskunskaper beaktas, utan även informationskompetens, varför det är viktigt att den 
kursansvariga själv är informationskompetent (Ibid.).  
 
Studenternas eget ansvar för sin informationskompetens betonades särskilt av lärarna 
och ledning. Studenterna har själva ansvar för vad den kunskap de tillägnar sig och 
måste ta makten över sin utbildning, istället för att ställa omgivande faktorer till svars. 
Detta speglar lärarnas syn på studenternas informationskompetens mera som en 
individuell process, dvs. som ett processorienterat förhållningssätt (Sundin 2005, s.152 
f.). 
 
Det ökade utbudet av information, tillsammans med nya undervisningsmetoder, innebär 
nya problem med att hantera informationen. Istället för att som förr memorera, måste 
man göra informationen användbar i ett sammanhang genom att välja, organisera och 
värdera, och kritiskt granska informationen (Säljö 2000, s.242). I detta sammanhang får 
bibliotekarierna en framträdande funktion som expertis och vägvisare. Hur man skapar 
sammanhang mellan disparata informationsbitar så att resultatet blir användbart och 
produktivt ställer krav på nya färdigheter, t.ex. att kunna göra ett urval, sammanfatta, 
analysera och kritiskt värdera information. Utvecklingen ställer också krav på att 
nybörjare får vägledning av personer som har erfarenhet och behärskar den aktuella 
verksamheten (Säljö 2000, s.242). Bibliotekarier bör ses som expertis och vägledare 
inom detta område, som de facto ligger utanför många lärares kunskapsgränser. 
Resultatet i min studie visar att bibliotekarierna upplevdes ha en sådan expertis, vilket 
uttrycktes både av bibliotekarierna själva och av övriga respondenter. Bibliotekarierna 
ansågs exempelvis ha funktionen som inspiratörer och vägledare för de lärare som har 
behov av kompetensutveckling inom informationssökning. 

6.3  Samarbete och den sociala praktiken  
 
De mest framträdande aspekterna på samarbete som framkommit i min studie är att 
samarbete och samverkan är beroende av: 
 

• Fysiska mötesplatser 
• Engagemang och känsla av delaktighet 
• Tvärvetenskap som befruktande eller hinder i den sociala praktiken GIH 
 

Fysiska aspekter på samarbete 
 
Angående synen på samarbete, gav resultatet delvis oväntade svar. I Hansson och 
Rimstens rapport ”Someone else’s job” pekar man ut mötesplatser som en viktig aspekt 
för att få tillstånd en samverkan. Man menar att: ”Det behövs sammanhang där lärare 
och bibliotekarier kan mötas informellt och formellt. Informella naturliga mötesplatser i 
samband med lunch- och fikaraster som kan förekomma på mindre enheter och 
högskolor gynnar samverkan” (2005, s.130). Då min studie är gjord på en mindre 
högskola, med fysisk närhet till varandra och ett gemensamt lunchrum för hela 
personalen, hade jag förväntat mig ett synsätt bland respondenterna på de fysiska 
förhållandena som gynnande för samarbete. Visserligen såg respondenterna skolans 
litenhet som en bidragande förutsättning för samarbete. Men det visade sig även att flera 
upplevde att skolans lokaler i praktiken missgynnade samverkan mellan personalen. 
Man tog i detta sammanhang upp bristen på informella mötesplatser och att lokalerna är 
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utspridda och icke ändamålsenliga. Några upplevde att spontana kontakter mellan 
personalen försvårades pga. bristande fysiska förhållanden. En respondent uttryckte till 
och med att skolan är segregerad, eftersom forskare och lärare inom olika 
ämnesområden är grupperade i olika byggnader och därför sällan möter varandra. Tre 
respondenter upplevde dock att de fysiska förutsättningarna för samarbete jämförelsevis 
var bättre än vid många andra högskolor. Det gemensamma lunchrummet sågs som en 
viktig mötesplats mellan olika personalgrupper. Där, menade en respondent, finns det 
möjlighet att lära känna varandra informellt och därigenom bygga upp en positiv 
professionell relation. 
 
Engagemang och känsla av delaktighet 
 
Angående kontakten mellan lärare och bibliotekarier i undervisningen inom 
forskningsmetodikkurserna menade både lärare och bibliotekarier att det generellt finns 
ett väl fungerade samarbete. Men det uttrycktes även att man upplevde samarbetet som 
mycket personberoende och att det finns exempel på mindre lyckat kurssamarbete, 
vilket ansågs bero på ett dåligt engagemang hos någon av parterna. Bl.a. upplevdes detta 
som ett problem av en av bibliotekarierna. Flera respondenter såg engagemang och 
ambitionsnivå som den avgörande faktorn för ett bra samarbete.  Engagemang nämns 
också som en viktig aspekt av Hansson och Rimsten, som skriver att närmare 
samverkan mellan lärare och bibliotekarier endast verkar förekomma där det finns 
eldsjälar bland bibliotekarier eller lärare som tagit initiativ till samarbete (2005, s.130). I 
min empiriska undersökning tydliggjordes sådan informell initiativkraft främst i 
undervisande bibliotekariens utsaga. Där framkom ett arbetssätt att aktivt försöka skapa 
och upprätthålla informella kontakter med lärare. Ett syfte med detta var att få ökad 
kännedom om hur lärare arbetar och tänker kring sin undervisning och sina ämnen. 
Detta förhållningssätt var även menat att göra bibliotekets undervisning bättre anpassat 
till ett sammanhang som överensstämmer kursen i övrigt. Att aktivt visa intresse för 
samverkan utanför sin egen sfär kan ses om en strategi för att göra biblioteket mer 
delaktigt i skolans sociala praktik. Det kan även ses som ett uttryck för att synliggöra 
sin kompetens och en vilja att närma sig läraryrkets status inom organisationen. Ett 
exempel i min studie, som kan tolkas som en sådan strategi, är en av bibliotekariernas 
uttalade önskan om att bibliotekarieyrket borde betraktas som likvärdigt med läraryrket 
och därigenom ha möjlighet till ökat inflytande över t.ex. kursernas innehåll. 
 
Förhållandet att det är en bibliotekarie som tydligast uppger sig lägga stor energi på att 
nå ut till lärarna för att skapa en samverkan, överensstämmer med resultaten i 
översiktsstudien om relationer mellan fakultetslärare och bibliotekarier (Christiansen et 
al., 2004, s.116 ff.). En anledning till detta förhållande, enligt författarna, kan bero på att 
lärare och bibliotekarier verkar inom olika kulturer, eller kontexter, med olika 
värderingar och förhållningssätt. När dessa kulturer ska samverka över gränserna, kan 
det uppkomma svårigheter att förstå den andra yrkesgruppens förhållningssätt. 
 

Generally, libraries encourage a culture of sharing, cooperation, and collaboration 
… By contrast, faculty culture is generally more isolated and proprietary. Faculty 
have been trained through years of schooling and practice as professionals to value 
solitary work highly and maintain exclusive control over teaching and research 
projects … In the eyes of faculty, librarians do not appear to play a central role in 
faculty teaching or research. (Christiansen et al., 2004, s.118). 

 



 
 

56 

Hansson och Rimsten menar att det, förutom möjligheter för lärare och bibliotekarier att 
mötas över gränserna på arbetsplatsen, även krävs en attitydförändring till samverkan 
och till informationskompetens som en grundförutsättning. För att kunna driva 
utvecklingen i denna riktning krävs det, enligt Hansson och Rimsten, ett stöd från 
universitetets ledning. Exempelvis kan detta ske genom att skriva in strategier för 
utveckling av informationskompetens i styrdokument, samt att uppmuntra 
kompetensutveckling av både lärare och bibliotekarier. Man menar även att det behövs 
resurser för att kunna frigöra lärare och bibliotekarier, för att kunna bedriva en 
gemensam utveckling av bl.a. kursplaner (2003, s.2 f.). I mina resultat visade det sig att 
det på GIH finns behov av både kompetensutveckling och mer tid för att kunna bedriva 
en gemensam utveckling av styrdokument. Särskilt påtalades behovet av en förbättring 
av lärares informationskompetens. Lärarna uttryckte att de i sina tjänster saknade tid för 
utvecklingsarbete och samverkan. Jag uppfattar den upplevda tidsbristen som en 
frustration beroende på en bristande samordning och ansvarsfördelning i verksamheten, 
vilket några respondenter implicit uttrycker. 
 
Hansson och Rimsten visar i den riksomfattande studien ”Someone else’s job”, att det 
är ovanligt att samverkan skrivits in i högskolornas styrdokument eller framhålls av 
ledningen (2005, s.130). I min studie framkommer att samverkan inte skrivits in i 
styrdokument vid GIH. Detta exemplifieras av att några respondenter uttrycker ett 
explicit behov av att skriva in samverkan i styrdokumentet, då man exempelvis ser detta 
som ett sätt att få alla medarbetare att bli mer engagerade inom gemensamma kurser.  
 
Christine Bruce framhåller delaktighet som en viktig faktor i sina fem kritiska 
dimensioner i samarbetet mellan bibliotekarier och lärare. Bruce menar att det finns en 
klyfta som är svår att överbrygga mellan ett bibliotekscentrerat och ett akademiskt sätt 
att se på informationskompetens. Denna klyfta är viktig att överbrygga för att lärare och 
bibliotekarier gemensamt ska kunna stötta och utveckla studenternas lärande: ”As 
faculty and librarians work together, they are likely to develop shared understandings of 
how student learning can be supported” (Bruce 2001, s.108). Bruce har därför föreslagit 
fem typer av partnerskap mellan bibliotekarier och fakultet: policysamverkan, 
forskningssamverkan, kursplanesamverkan, samverkan kring uppsatshandledning, samt 
samverkan i utvecklingsprojekt. Även James Marcum, med sina socialt orienterade 
lärandeteorier på informationskompetens, är inne på samma linje, dvs. att 
högskolebibliotekens funktioner bör integreras i den akademiska kärnverksamheten 
(2002, s.20 f.). 
 
På GIH har ett formellt samarbete utvecklats kring dimensionen policysamverkan, 
främst genom att bibliotekets policy angående informationskompetens delvis integrerats 
i det gemensamma Rånäsdokumentet som ger anvisningar för vad som gäller för 
uppsatsskrivande vid GIH. Det förekommer även ett formellt samarbete i 
forskningsmetodikkurserna genom att bibliotekets moment informationssökning är 
inskrivet i kursplanerna. Samarbetet tar sig uttryck i att undervisande bibliotekarie deltar 
i möten med kursansvariga lärare inför kursstarterna och i utvärderingen av kurserna 
(intervju undervisande bibliotekarie 2006-06-21). I övrigt sker samverkan mestadels på 
informell basis, genom personligt engagemang och informellt kontaktskapande som 
beskrivits ovan.  
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Tvärvetenskap som befruktande eller hinder i den sociala praktiken 
 
Då GIH: s huvudämne är det tvärvetenskapliga ämnet idrott, vilket innefattar både 
naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga/humanistiska forskningsområden, finns 
anledning att belysa tvärvetenskapens betydelse för den sociala praktiken. Angående 
synen på tvärvetenskapen som förutsättning eller som ett hinder framkom delade 
meningar bland respondenterna. Det visade sig att samtliga respondenter upplevde 
tvärvetenskapligheten som ett hinder för samarbete inom de ämnesöverskridande 
forskningsmetodikkurserna. Man pekade bl.a. på svårigheter att få tillstånd en samsyn 
bland lärarna om innehållet i kurserna, vilket resulterat i att studenterna uttrycker att de 
upplever en diskrepans i vad som sägs i kurserna. Många respondenter upplevde ett 
revirtänkande mellan olika forskningsområden, vilket man ansåg inverkade negativt på 
gränsöverskridande samarbete. Bibliotekets företrädare upplevde dock att man kunde 
hålla sig utanför revirtänkandet, genom att man försökte upprätthålla en neutral attityd 
gentemot de olika ämnesområdena. Man uttalade ett förhållningssätt att vilja skapa ett 
positivt tvärvetenskapligt klimat på biblioteket genom att exempelvis köpa in litteratur 
och andra resurser för att visa på tvärvetenskapens möjligheter.  
 
Till viss del såg respondenterna positivt på tvärvetenskapligheten genom att uppleva att 
de tvärvetenskapliga forskningsmetodikkurserna som en möjlighet och ett naturligt 
forum för samarbete, dels mellan olika vetenskapsgrenar, dels mellan lärare och 
bibliotekarier Tvärvetenskapligheten ansågs även kunna utgöra en möjlighet för 
utveckling av informationskompetens. Flera respondenter såg tvärvetenskapligheten 
som en möjlighet, som skulle kunna användas för att utveckla 
informationskompetensen. Dels såg en respondent tvärvetenskapligheten som en 
möjlighet att skapa bättre samsyn i utbildningen, genom att fokusera på ”rotkunskaper” 
som är gemensamma mellan olika vetenskapsområden. Här refererar respondenten till 
Sven-Eric Liedmans bok Ett oändligt äventyr: om människans kunskaper (2001), där 
”rotkunskaper” beskrivs som mindre föränderliga och därför mer väsentliga än snabbt 
föränderliga faktakunskaper. I utbildningen bör man, enligt Liedman, fokusera på 
rotkunskaper som har ett värde även i en framtid där många fakta förändrats (2001, 
s.17). Liedman tar upp betydelsen av att våga tänka tvärvetenskapligt: ”Alltför ofta 
möts vi ängsligt parkerade på varsin sida om specialiteternas gränslinjer. Det är först när 
man vågat sig ut på det främmande territoriet som man kan lära sig något verkligt nytt” 
(s.7). Citatet speglar tydligt det revirtänkande mellan olika ämnesområden, som enligt 
mina resultat existerar även på GIH. För att kunna utnyttja tvärvetenskapens möjligheter 
att utveckla en utbildning som gynnar exempelvis informationskompetens, blir 
slutsatsen att man måste våga tänka nytt och gränsöverskridande, kanske genom att 
fokusera mer på ”rotkunskaper”. Med andra ord, att genom en bättre samsyn tillvarata 
tvärvetenskapens möjligheter för att utveckla informationskompetens och ämnet idrott. 

6.4 Redskap för utveckling av informationskompetens vid GIH 
 
Om man ska undersöka informationskompetens som ett mål i utbildningen enligt ett 
sociokulturellt perspektiv, bör man fokusera på människan som en kommunicerande 
och interagerande varelse i ett socialt sammanhang. Detta innebär, i enlighet med Roger 
Säljö, att man bör ta hänsyn till tre olika, men samverkande företeelser (2000, s.22 f.):  
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1. Utveckling och användning av intellektuella eller kommunikativa redskap 
2. Utveckling och användning av fysiska redskap 
3. Kommunikation och olika former för samarbete som människor utvecklat i olika 

kollektiva verksamheter  
 
Om man överför dessa företeelser till min undersökning, kan man ställa sig frågorna:  

- Vilka fysiska och intellektuella redskap används för mediering av 
informationskompetens vid GIH? 

- Hur sker samarbete och kommunikation inom GIH: s sociala praktik/kontext? 
 
Nedanstående modell kan ses som ett försök att beskriva de samverkande företeelser 
som kan bidra till en utveckling av informationskompetens som ett mål i 
högskoleutbildningen vid GIH. I modellen illustreras utvecklingspotentialen för lärande 
av informationskompetens, enligt resultaten och analysen av den empiriska 
undersökningen.  
 

 
 
 
Figur 4: Sociokulturellt perspektiv på informationskompetens som ett led i studenters lärande vid 
GIH. 
 

 
Utveckling & 
användning av 

fysiska redskap: 
Biblioteksresurser 

IKT 
Lokaler 

 
Kommunikation & 

former för samarbete: 
Delaktighet 

Ämnesintegration 
Tvärvetenskap 

Utveckling & 
användning av 

intellektuella redskap: 
Styrdokument 

Teorier om lärande 
Lärares info.komp 

Biblioteket 
 

 

Studenters 
lärande i en 

social praktik 



 
 

59 

Beskrivning av modellen: 
 

• Utveckling och användning av intellektuella, kommunikativa redskap:  
 
De kommunikativa redskap som behandlar informationskompetens som används vid 
GIH är styrdokument i form av högskolelagen 1 kap. 9 §, samt lokala styrdokument. 
Här kan man se ett behov av tydligare skrivningar i de lokala styrdokumenten, vilket 
uttrycktes i intervjuerna. Genom att utgå från ett gemensamt teoretiskt synsätt på 
lärande underlättas formuleringen och därmed tolkningen av de lokala styrdokumenten. 
 
Man kan även se informationskompetensen i sig som ett kommunikativt redskap, om 
det används som ett gemensamt verktyg av människor i samverkan inom den sociala 
kontexten GIH. För att informationskompetens verkligen ska fylla en funktion som ett 
kommunikativt redskap, bör dock de som är delaktiga i utbildningen av studenterna äga 
en liknande förkunskap. Här kan man se en brist i den sociala praktiken, nämligen det 
att lärare ofta anses sakna kunskaper i informationssökning, vilket är en viktig del i 
informationskompetensbegreppet. För att skapa bättre förutsättningar för utveckling 
krävs därför fortbildning av lärare i informationssökning. 
 
Ytterligare ett perspektiv är att se biblioteket som kulturellt redskap med kommunikativ 
funktion. De aktiviteter som sker i biblioteket är sociala och kommunikativa och ingår i 
ett sociokulturellt sammanhang. Bibliotekens funktion bör således riktas mot studentens 
lärande istället för att enbart ses som en plats som tillhandahåller biblioteksresurser. 
Bibliotekarien blir en av ”kuggarna” tillsammans med lärare, studenter och ledning som 
skapar en social kontext där lärande sker. (Alexandersson & Limberg 2003, s. 3, 11 ff., 
samt Marcum 2002) 

 
• Utveckling och användning av fysiska redskap:  
  

Fysiska redskap inbegriper exempelvis informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
och lokaler. En utveckling av fysiska redskap i syfte att stimulera 
informationskompetens innebär t.ex. att man skapar mötesplatser, både formella och 
informella, som främjar kommunikation mellan student-student; student-lärare; lärare-
lärare; lärare-bibliotekarie etc. Exempelvis kan biblioteket, med de rätta 
förutsättningarna, utgöra en samlingspunkt och centrum för kunskapsutveckling. En 
utveckling innebär också att skapa en stimulerande miljö för kunskapstillväxt, med 
funktionella lokaler och adekvat teknisk utrustning, som stimulerar informationssökning 
och kunskapsinhämtande och där biblioteket kan utvecklas till ett kunskapens växthus. 
Gränsdragningen mellan fysiska och kommunikativa redskap är ibland svår. IKT kan 
t.ex. ses som en blandning av båda, genom att tekniken inte enbart består av tekniska 
hjälpmedel, utan även i hög grad används för kommunikation mellan människor (Säljö 
2000). Ett exempel på ett relativt nytt tekniskt hjälpmedel för kommunikation inom 
utbildningsinstitutioner är s.k. lärplattformar, som står i begrepp att introduceras vid 
GIH. Rätt använd kan man med denna teknik tänka sig en förbättrad kommunikation 
mellan främst lärare-studenter. 
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• Kommunikation och de olika sätt på vilka människor utvecklat former för 
samarbete i olika kollektiva verksamheter:  

 
De aspekter på kommunikation och former för samarbete som framträdde som relevanta 
var delaktighet, ämnesintegration, samt tvärvetenskapligheten.  
 
För att utveckla en samverkan inom den sociala kontexten är det viktigt att stimulera 
individers engagemang och skapa en känsla av delaktighet. Att alla medarbetare får 
möjlighet och tid att kompetensutveckla sig och tid till att samverka kan bidra till 
utveckling av en bättre samsyn inom den sociala kontexten.  
 
Att verka för ämnesintegration av informationskompetens är något som 
uppmärksammats i flera studier inom biblioteks- och informationsvetenskap. Detta 
innebär att man bör se informationskompetens som en ämnesöverskridande färdighet 
och inte som ett ämne i sig. Det krävs således en integrering av informationssökning 
och informationsanvändning i ordinarie kursutbud, i form av studentaktiva 
arbetsformer.  
 
Tvärvetenskapligheten visade sig upplevas som ett hinder för samarbete på GIH, vilket 
visar på behovet av att utveckla fungerande former för samarbete även över 
ämnesgränserna. Att utveckla tvärvetenskapligheten som form för samarbete innebär att 
våga tänka ämnesöverskridande och att hitta en gemensam ”rotkunskap”. 

6.4.1 Synen på informationskompetens på GIH ur ett sociokulturellt 
perspektiv 
 
Här återkopplar jag till problembeskrivningen för min studie, och ställer mig frågan: 
Varför är det intressant att studera synen på informationskompetens som mål i 
utbildningen inom en social kontext som GIH? 
 
För att kunna förhålla sig till- och få en förståelse för den sociokulturella teorin är det är 
viktigt att känna till den historiska utvecklingen när det gäller synen på lärande och 
informationskompetens och hur man har använt sig av olika perspektiv i 
undervisningen. Som t.ex. Sundin (2005) har visat, så lever äldre teoretiska 
förhållningssätt kvar i den praktiska verksamheten inom bibliotekens undervisning. Det 
är viktigt, anser jag, att ha en förståelse för att perspektivvalen styr handlandet. Genom 
att välja ansats väljer man också styrningen och utvecklandet av den praktiska 
verksamheten. 
 
Hur högskolelagen tolkas och används i den sociala praktiken avgörs av vilket teoretiskt 
perspektiv man använder vid tolkningen av högskolelagen. Exempelvis innebär ett 
beteendeorienterat förhållningssätt att man tolkar högskolelagens mål utifrån detta 
perspektivs utgångspunkt, där informationskompetens behandlas som en 
dekontextualiserad företeelse. Har man ett sociokulturellt förhållningssätt fokuserar man 
däremot på individens deltagande i gemenskaper, man ser lärande och kunskap ur ett 
holistiskt perspektiv, dvs. där våra handlingar ingår i – och återskapar kontexten. 
Kontexten ses som det som väver samman en social praktik och gör den till en 
identifierbar helhet. För att implementera informationskompetens som ett mål i 
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utbildningen på GIH bör man därmed se till hela högskoleorganisationens kultur och 
handlingar. Där är bibliotekets undervisning av studenter bara en del av sammanhanget.  
 
Jag instämmer med Säljö, som beskriver den utvecklingspotential som kan tas tillvara 
genom att anamma ett sociokulturellt perspektiv på lärande: ”I ett sociokulturellt 
perspektiv har människors förmåga att lära och att utvecklas – såväl kollektivt som 
individuellt – ingen bestämd gräns. Vi skapar hela tiden redskap med vars hjälp vi kan 
lösa fysiska och intellektuella problem.” (2000, s.73)  
 
GIH är en mindre högskola med fysisk närhet mellan olika aktörer, vilket är en fördel i 
min strävan att som forskare nå en helhetssyn. Jag har i denna avgränsade sociala 
kontext kunnat studera det sammanhang – med både ledning, lärare och bibliotekarier – 
där utbildningen i informationskompetens formas till den verklighet studenterna möter. 
Litenheten innebär även en fördel i ett framtida utvecklingsperspektiv, om man ser till 
möjligheterna att implementera det sociokulturella perspektivet i den praktiska 
verksamheten. 
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7 Metod- och teoridiskussion 
 
Metodologiska reflektioner 
 
Min uppfattning är att jag genom användandet av kvalitativa intervjuer som metod fått 
en bra bild den sociala verklighet intervjuerna beskriver, genom att jag intervjuat 
nyckelpersoner inom verksamheten. 
 
Utgångspunkten för min analys av respondenternas utsagor är att respondenterna är 
subjekt i processen genom att de deltar i ”självförståelsen” av informationskompetens 
som mål i utbildningen vid GIH. Om man rycker lös fenomen från sitt sammanhang kan 
de missförstås och feltolkas och därigenom bidra till ogiltig kunskapsutveckling. 
Kvalitativ analys förutsätter att forskaren är trogen de intervjuade personernas 
ursprungliga utsagor och ställer därför höga krav på att förena systematisk reflektion 
utan att förlora närheten till den levande kunskapen.  
 
De problem jag upplevt vid rekontextualiseringen av intervjuerna är att jag inte har haft 
någon medförfattare eller annan person som kunnat bekräfta trovärdigheten i min 
analys. Därför har dekontextualiseringen av analysarbetet varit en oerhört tidskrävande 
process. Dels genom att jag för varje respondent ett flertal gånger kontrollerat att 
meningsenheterna överrensstämmer med kategorier och subkatagorier i resultaten. Dels 
för att säkerställa att kategorierna överrensstämmer med innehållet i intervjuutsagan. 
Jag tror att det kan vara en fördel att vara två forskare vid användandet av denna metod 
för att få två av varandra oberoende analyser av innehållet som kan jämkas samman till 
en helhet. 
 
Mina förutfattade meningar om två av respondenterna, som är mina 
bibliotekariekollegor, kan ha hindrat att jag aktivt lyssnade och ställde följdfrågor. Detta 
kan alltså ha inneburit att jag inte gav dem möjlighet att ytterligare utveckla sin 
personliga erfarenhet genom att jag förutsatte att jag förstod deras upplevelser av 
verkligheten. 
  
Teoretiska reflektioner 
 
Att i analysarbetet använda det sociokulturella perspektivet har varit krävande och 
frustrerande på många sätt. Det har tagit tid att sätta sig in i vad detta perspektiv innebär 
vid analysen av intervjuerna. Under arbetets gång har jag fått en ökad förståelse för det 
sociokulturella perspektivet och tror att det är ett perspektiv som är ytterst relevant att 
ha som utgångspunkt för att skapa goda förutsättningar för lärande utifrån de krav som 
ställs på studenterna som blivande lärare. Resultaten av min undersökning visar att det 
vid GIH finns goda förutsättningar för att arbeta med att implementera ett 
sociokulturellt perspektiv när det gäller studenters lärande av informationskompetens.  
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8 Slutsatser 
 
Högskolelagens mål att informationskompetens ska ingå i studenters grundutbildning 
rönte störst uppskattning hos de intervjuade bibliotekarierna. Att 
informationskompetens lyfts upp på denna nivå medför också att 
informationskompetens synliggörs utanför biblioteket. I ett sociokulturellt raster där 
studenters informationskompetens ej ses som en individuell process utan ses som en 
social process, som utvecklas i en social kontext, leder till att lärares och bibliotekariers 
roller jämställs. Fokus bör förändras från att se studenterna som objekt för utbildning, 
till att skapa en fysisk miljö och en social kontext där förutsättningar för studenters 
lärande och ansvarstagande för sin utbildning möjliggörs och på så sätt bidra till att 
förbereda studenterna inför deras yrkesliv och för ett livslångt lärande. En gynnsam 
social kontext innebär exempelvis samverkan, öppenhet och kommunikation mellan 
olika personalkategorier. En gynnsam kontext inbegriper även fysiska aspekter som 
lokalers utformning och tillgången till informella mötesplatser, som kan främja det 
sociala samspelet. 

9 Sammanfattning 
 
Den snabba utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) har, 
tillsammans med studentaktiva arbetsformer, bidragit till att kraven på 
högskolebibliotekens service och samarbete med lärare och studenter har ökat. Syftet 
med denna studie är att ur ett sociokulturellt perspektiv undersöka hur ledning, lärare 
och bibliotekarier på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) i Stockholm ser på 
informationskompetens som ett mål i högskoleutbildningen. Mina frågeställningar: 
Vilken betydelse har styrdokument för informationskompetens som mål i utbildningen? 
Hur ser respondenterna på värdet av och ansvaret för informationskompetens som ett 
mål utbildningen? Vilka förutsättningar finns för samarbete vid GIH för att uppnå 
högskolelagens målsättning?  
 
För att få en helhetsinriktad förståelse av synen på informationskompetens som ett mål i 
högskoleutbildningen vid GIH valde jag att använda mig av kvalitativ fallstudie som 
metod. Intervjuerna förbereddes genom att konstruera en intervjuguide. Intervjuerna var 
delvis strukturerade med frågor inom olika teman, som behandlade bl.a. 
informationskompetens, samverkan, styrdokument och undervisning. Intervjuer gjordes 
med rektor, prefekt, bibliotekschef, undervisande bibliotekarie, samt två 
disputerade lärare som undervisar i forskningsmetodikkurser på A, B och C-nivå på 
idrottslärarutbildningen. 
 
Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera intervjuerna. Analysen ledde fram 
till sex teman: Högskolelagen, styrdokument, informationskompetens, undervisning i 
informationskompetens, samarbete, samt redskap för utveckling av 
informationskompetens. I varje tema ingick olika kategorier. Temat högskolelagen 
berörde högskolelagens 1 kap. 9 § värde som styrdokument I temat lokala 
styrdokumentens betydelse ingick tre kategorier: effekter av, användning av och 
innehållet i styrdokumenten. I temat synen på informationskompetens ingick 
kategorierna: värdet av- och ansvaret för informationskompetens. Det tredje temat 
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undervisning av informationskompetens innehöll kategorierna informationskompetens i 
utbildningen, samt informationskompetens som gemensamt ansvar. I temat samarbete 
ingick kategorierna fysiska, socialt/kommunikativa och organisatoriska förutsättningar 
för samarbete. I temat redskap för utveckling av informationskompetens ingick 
kategorierna fysiska och kommunikativa redskap, lärares informationskompetens, samt 
kategorin tvärvetenskaplighet. Resultaten visade bl.a. att respondenterna såg 
ändamålsenliga lokaler och styrdokument som viktiga redskap för att utveckla 
informationskompetens vid GIH. Även samarbete mellan personalgrupper, förbättrad 
informationskompetens bland lärare och ämnesintegrering sågs som viktiga faktorer för 
att utveckla studenters informationskompetens. 
 
Vid analysen och diskussionen av resultaten använde jag det sociokulturella 
perspektivet som utgångspunkt. Här diskuterades och analyserades respondenternas syn 
på styrdokumentens betydelse för informationskompetens som mål i utbildningen, 
synen på informationskompetens vid GIH, samarbete och den sociala praktiken, samt 
redskap för utveckling av informationskompetens vid GIH. I analys- och 
diskussionskapitlet presenterades en modell för framtida utvecklingsmöjligheter av 
informationskompetens som ett mål i utbildningen vid GIH, utifrån ett sociokulturellt 
perspektiv. I modellen beskrevs tre olika men samverkande företeelser som anses kunna 
stimulera utvecklingen av en gynnsam social praktik för studenters lärande vid GIH:  
 
Utveckling och användning av kommunikativa redskap: De kommunikativa redskap 
som behandlar informationskompetens som används vid GIH är styrdokument i form av 
högskolelagen 1 kap. 9 §, samt lokala styrdokument. Jag anser att även teorier om hur 
man ser på lärande är ett användbart kommunikativt redskap för att definiera de lokala 
styrdokumenten. Att stärka lärares informationskompetens uttrycktes av respondenterna 
som ett kommunikativt redskap med en viktig funktion för studenters lärande. Även 
biblioteket kan i detta sammanhang ses som ett kulturellt redskap med kommunikativ 
funktion, genom att funktionen riktas mot studenternas lärande. 
 
Utveckling och användning av fysiska redskap: Exempel på fysiska redskap av vikt för 
utveckling av informationskompetens vid GIH är informations- och 
kommunikationsteknik, biblioteksresurser, samt ändamålsenliga lokaler. Här framstod 
det som betydelsefullt att skapa mötesplatser som främjar kommunikation mellan 
studenter och personalgrupper inom GIH. 
 
Kommunikation och olika former för samarbete: De aspekter på kommunikation och 
former för samarbete som framträdde som relevanta var dels att skapa en känsla av 
delaktighet, dels ämnesintegration av informationskompetens, samt en förbättrad 
tvärvetenskaplig samverkan. Tvärvetenskapligheten visade sig upplevas som ett hinder 
för samarbete på GIH. Att utveckla tvärvetenskapligheten som form för samarbete 
framstod som att våga tänka ämnesöverskridande och att hitta en gemensam 
”rotkunskap”. 
 
Slutsatser: Ett sätt att arbeta för att nå högskolelagens mål om informationskompetens i 
utbildningen kan vara att använda det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt. 
Fokus bör ligga på att skapa en gynnsam social och fysisk kontext, där förutsättningar 
för studenters lärande och ansvarstagande för sin utbildning och kommande yrkesliv 
möjliggörs.  
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Bilagor  

Bilaga 1: intervjuguide rektor 
 

Bakgrund: 
- Börja gärna med att berätta om dig själv och vad du har för 

utbildningsbakgrund? 
- Vad arbetar du med här på GIH? 
- Hur länge har du jobbat med detta eller liknande arbetsuppgifter? 

 
Tema: Informationssökning & informationsanvändning 
- Hur ser du på högskolelagens definition av olika färdigheter & förmågor som 

ska ges studenterna?  
- Vad är det för värde i dessa färdigheter och förmågor? (Dvs. tycker du det är 

viktigt att studenterna lär sig denna ”kompetens”)?  
- Varför är det enligt dig viktigt att de lär sig detta? 
- Vem eller vilka borde ha ansvar för att studenterna lär sig söka, finna, använda 

& kritiskt värdera information? 
- Vilket ansvar upplever du att du som rektor har angående att högskolelagens 

riktlinjer följs? 
- Överensstämmer högskolelagen med de krav som finns i dagens och framtidens 

samhälle, i t.ex. arbetsliv & forskning? 
 
Tema: Styrdokument 
- Vilken betydelse tror du lokala styrdokument (t.ex. Rånäsdokumentet) har för att 

utveckla studenternas förmåga att söka, finna, använda & kritiskt värdera 
information? 

-  Hur funderade du kring formuleringen av policydokumentet ”GIH:s vision, mål, 
och strategier” (delstrategi 9)?  Formulerade du det själv eller i samarbete med 
någon?  

- Hur tycker du de lokala styrdokumenten borde tillämpas praktiskt? 
 
Tema: Samverkande organisation 
- Vilka möjligheter till samarbete mellan lärare och bibliotekarier ser du här på 

GIH? 
- Finns det andra områden förutom forskningsmetodikkurserna där samverkan 

mellan bibliotekarier och lärare skulle kunna ske (för att uppfylla målsättningen 
enl. högskolelagen)? 

- Skulle bibliotekariernas kompetens kunna användas på fler sätt i utbildningen, 
t.ex. i andra kurser? 

- Tror du att GIH har några särskilda förutsättningar för ett samarbete jämfört med 
t.ex. andra högskolor.  

- Kan GIH:s ämnesområden (idrott/pedagogik)  påverka förutsättningarna för ett 
bättre samarbete? 

- Finns det bättre förutsättningar för en lärande organisation på GIH än på t.ex. 
andra högskolor? I så fall: hur då? 

- På vilket sätt kan de informella mötesplatserna ha betydelse för samarbete?  
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- Om inga hinder fanns, hur skulle den ideala organisationen se ut för att kunna ta 
vara på varandras kompetenser mellan lärare och bibliotekarier när det gäller att 
utveckla studenternas förmåga att söka, finna, använda & kritiskt värdera 
information? 

 
Tema: Utvecklingsmöjligheter för undervisningen vid GIH 
- På vilket sätt skulle man här på GIH kunna skapa bättre möjligheter för 

studenterna att utveckla förmågan att hantera sin informationssökning & 
informationsanvändning, anpassat till arbetslivets och forskarsamfundets krav? 

- Hur skulle man kunna ta vara på den särskilda kultur & det sammanhang som 
GIH erbjuder, (litenheten, närheten, det sociala & ämnesområdena) för att 
utveckla förmågan att hantera sin informationssökning & 
informationsanvändning? (sociokulturella kontexten) 

 
Slutligen: Är det något annat du vill säga eller tillägga? 
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Bilaga 2: intervjuguide prefekt 
 
Bakgrund: 
- Börja gärna med att berätta om dig själv och vad du har för 

utbildningsbakgrund? 
- Vad arbetar du med här på GIH? 
- Hur länge har du jobbat med detta eller liknande arbetsuppgifter? 

 
Tema: Informationssökning & informationsanvändning 
- Hur ser du på högskolelagens definition av olika färdigheter & förmågor som 

ska ges studenterna?  
- Vad är det för värde i dessa färdigheter och förmågor? (Dvs. tycker du det är 

viktigt att studenterna lär sig denna ”kompetens”)?  
- Varför är det enligt dig viktigt att de lär sig detta? 
- Tror du att de som undervisar känner till lagen? 
- Vem eller vilka borde ha ansvar för att studenterna lär sig söka, finna, använda 

& kritiskt värdera information? 
- Vilket ansvar upplever du att du som prefekt har angående att högskolelagens 

riktlinjer följs? 
- Överensstämmer högskolelagen med de krav som finns i dagens och framtidens 

samhälle, i t.ex. arbetsliv & forskning? 
 
Tema: Styrdokument 
- Vilken betydelse tror du lokala styrdokument (t.ex. Rånäsdokumentet) har för att 

utveckla studenternas förmåga att söka, finna, använda & kritiskt värdera 
information? 

- Hur tycker du de lokala styrdokumenten borde tillämpas praktiskt? 
- Har du haft något inflytande på utformningen av lokala styrdokument, t.ex 

Rånäsdokumentet eller kursplaner i forskningsmetodik? I så fall, hur då? 
 

Tema: Samverkande organisation 
- Vilka möjligheter till samarbete mellan lärare och bibliotekarier ser du här på 

GIH? 
- Finns det andra områden förutom forskningsmetodikkurserna där samverkan 

mellan bibliotekarier och lärare skulle kunna ske (för att uppfylla målsättningen 
enl. högskolelagen)? 

- Skulle bibliotekariernas kompetens kunna användas på fler sätt i utbildningen, 
t.ex. i andra kurser? 

- Tror du att GIH har några särskilda förutsättningar för ett samarbete jämfört med 
t.ex. andra högskolor.  

- Kan GIH:s ämnesområden (idrott/pedagogik)  påverka förutsättningarna för ett 
bättre samarbete? 

- Finns det bättre förutsättningar för en lärande organisation på GIH än på t.ex. 
andra högskolor? I så fall: hur då? 

- På vilket sätt kan de informella mötesplatserna ha betydelse för samarbete?  
- Om inga hinder fanns, hur skulle den ideala organisationen se ut för att kunna ta 

vara på varandras kompetenser mellan lärare och bibliotekarier när det gäller att 
utveckla studenternas förmåga att söka, finna, använda & kritiskt värdera 
information? 
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Tema: Utvecklingsmöjligheter för undervisningen vid GIH 
- På vilket sätt skulle man här på GIH kunna skapa bättre möjligheter för 

studenterna att utveckla förmågan att hantera sin informationssökning & 
informationsanvändning, anpassat till arbetslivets och forskarsamfundets krav? 

- Hur skulle man kunna ta vara på den särskilda kultur & det sammanhang som 
GIH erbjuder, (litenheten, närheten, det sociala & ämnesområdena) för att 
utveckla förmågan att hantera sin informationssökning & 
informationsanvändning? (sociokulturella kontexten) 

 
Slutligen: Är det något annat du vill säga eller tillägga? 
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Bilaga 3: intervjuguide bibliotekschef 
  

Bakgrund: 
- Börja gärna med att berätta om dig själv och vad du har för 

utbildningsbakgrund? 
- Vad arbetar du med här på GIH? 
- Hur länge har du jobbat med detta eller liknande arbetsuppgifter? 

 
Tema: Informationssökning & informationsanvändning 
- Hur ser du på högskolelagens definition av olika färdigheter & förmågor som 

ska ges studenterna?  
- Vad är det för värde i dessa färdigheter och förmågor? (Dvs. tycker du det är 

viktigt att studenterna lär sig denna ”kompetens”)?  
- Varför är det enligt dig viktigt att de lär sig detta? 
- Vem eller vilka borde ha ansvar för att studenterna lär sig söka, finna, använda 

& kritiskt värdera information? 
- Vilket ansvar upplever du att du som bibliotekschef har angående att 

högskolelagens riktlinjer följs? 
- Överensstämmer högskolelagen med de krav som finns i dagens och framtidens 

samhälle, i t.ex. arbetsliv & forskning? 
 
Tema: Styrdokument 
- Vilken betydelse tror du lokala styrdokument (t.ex. Rånäsdokumentet) har för att 

utveckla studenternas förmåga att söka, finna, använda & kritiskt värdera 
information? 

- Vilka styrdokument använder sig biblioteket av i denna fråga? 
- Hur tycker du de lokala styrdokumenten borde tillämpas praktiskt? 
 
Tema: Samverkande organisation 
- Vilka möjligheter till samarbete mellan lärare och bibliotekarier ser du här på 

GIH? 
- Finns det andra områden förutom forskningsmetodikkurserna där samverkan 

mellan bibliotekarier och lärare skulle kunna ske (för att uppfylla målsättningen 
enl. högskolelagen)? 

- Skulle bibliotekariernas kompetens kunna användas på fler sätt i utbildningen, 
t.ex. i andra kurser? 

- Tror du att GIH har några särskilda förutsättningar för ett samarbete jämfört med 
t.ex. andra högskolor.  

- Kan GIH:s ämnesområden (idrott/pedagogik)  påverka förutsättningarna för ett 
bättre samarbete? 

- Finns det bättre förutsättningar för en lärande organisation på GIH än på t.ex. 
andra högskolor? I så fall: hur då? 

- På vilket sätt kan de informella mötesplatserna ha betydelse för samarbete?  
- Om inga hinder fanns, hur skulle den ideala organisationen se ut för att kunna ta 

vara på varandras kompetenser mellan lärare och bibliotekarier när det gäller att 
utveckla studenternas förmåga att söka, finna, använda & kritiskt värdera 
information? 

 
Tema: Utvecklingsmöjligheter för undervisningen vid GIH 
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- På vilket sätt skulle man här på GIH kunna skapa bättre möjligheter för 
studenterna att utveckla förmågan att hantera sin informationssökning & 
informationsanvändning, anpassat till arbetslivets och forskarsamfundets krav? 

- Hur skulle man kunna ta vara på den särskilda kultur & det sammanhang som 
GIH erbjuder, (litenheten, närheten, det sociala & ämnesområdena) för att 
utveckla förmågan att hantera sin informationssökning & 
informationsanvändning? (sociokulturella kontexten) 

 
Slutligen: Är det något annat du vill säga eller tillägga? 
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Bilaga 4: Intervjuguide undervisande bibliotekarie och lärare 
 
Bakgrund: 
- Börja gärna med att berätta om dig själv och vad du har för 

utbildningsbakgrund? 
- Vad arbetar du med här på GIH?  
- Hur länge har du jobbat med detta eller liknande arbetsuppgifter? 

 
Tema: Informationssökning & informationsanvändning (högskolelagen) 
- Hur ser du på högskolelagens definition av olika färdigheter & förmågor som 

ska ges studenterna?  
- Vad är det för värde i dessa färdigheter och förmågor? (Dvs. tycker du det är 

viktigt att studenterna lär sig denna ”kompetens”)?  
- Varför är det enligt dig viktigt att de lär sig detta? 
- Hur ser du på formuleringen i högskolelagen att man ska ”ge” studenterna dessa 

förmågor? 
- Vem eller vilka borde ha ansvar för att studenterna lär sig söka, finna, använda 

& kritiskt värdera information? 
- Överensstämmer högskolelagen med de krav som finns i dagens och framtidens 

samhälle, i t.ex. arbetsliv & forskning? 
- Vilken betydelse har dessa färdigheter & förmågor efter utbildningen (i t.ex. 

arbetslivet)? 
 
Tema: Styrdokument 
- Vilken betydelse tror du lokala styrdokument har för att utveckla studenternas 

förmåga att söka, finna, använda & kritiskt värdera information? 
- Har du haft något inflytande vid utformningen av Rånäsdokumentet? 
- Vilka styrdokument använder du/biblioteket dig/er av som stöd i t.ex. 

planeringen av forskningsmetodikkurserna (t.ex. Rånäsdokumentet)? 
- Hur använder du dig av styrdokument när du undervisar i t.ex. 

forskningsmetodik? 
- Hur tycker du de lokala styrdokumenten borde tillämpas praktiskt? 

 
Tema: undervisning i forskningsmetodik 
- Vilken nivå (A, B el. C-nivå) undervisar du på i forskningsmetodikkurserna? 
- (Om flera nivåer): Vilka skillnader finns det mellan undervisningen på A, B 

respektive C-nivå? 
- När du undervisar, kan du ge exempel på hur du formulerar uppgifter till 

studenterna i syfte att de ska lära sig t.ex. informationssökning, kritisk 
bedömning och problemlösning? 

- Är forskningsmetodikkurserna upplagda på ett ändamålsenligt sätt för att uppnå 
kursens mål? 

- När det gäller examensarbeten i lärarprogrammet, tror du att det finns olika krav 
inom olika ämnen/discipliner? 

- Hur utvärderas forskningsmetodikkurserna (på A; B & C nivå)? 
Inom kollegiet 
Av studenterna 

- Kan du ge exempel på vad som brukar framkomma i utvärderingarna? 
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- Hur ska man stimulera studenterna att lära sig informationssökning & 
informationsanvändning? 

 
Tema: Samverkande organisation 
- Vilka möjligheter till samarbete mellan lärare och bibliotekarier ser du här på 

GIH? 
- Vad skulle kunna förbättras i samarbetet? 
- Finns det andra områden förutom forskningsmetodikkurserna där samverkan 

mellan bibliotekarier och lärare skulle kunna ske? (För att uppfylla 
målsättningen enl. högskolelagen 1 kap 9 §) 

- Skulle bibliotekariernas kompetens kunna användas på fler sätt i utbildningen, 
t.ex. i andra kurser? 

- Tror du att GIH har några särskilda förutsättningar för ett samarbete jämfört med 
t.ex. andra högskolor.  

- Kan GIH:s ämnesområden påverka förutsättningarna för ett bättre samarbete? 
- Finns det bättre förutsättningar för en lärande organisation på GIH än på t.ex. 

andra högskolor? I så fall: hur då? 
- På vilket sätt kan de informella mötesplatserna ha betydelse för samarbete?  
- Om inga hinder fanns, hur skulle den ideala organisationen se ut för att kunna ta 

vara på varandras kompetenser mellan lärare och bibliotekarier när det gäller att 
utveckla studenternas förmåga att söka, finna, använda & kritiskt värdera 
information? 

 
Tema: Utvecklingsmöjligheter för undervisningen vid GIH 
- På vilket sätt skulle man här på GIH kunna skapa bättre möjligheter för 

studenterna att utveckla förmågan att hantera sin informationssökning & 
informationsanvändning, anpassat till arbetslivets och forskarsamfundets krav? 

- Hur skulle man kunna ta vara på den särskilda kultur & det sammanhang som 
GIH erbjuder, (litenheten, närheten, det sociala & ämnesområdena) för att 
utveckla förmågan att hantera sin informationssökning & 
informationsanvändning? (sociokulturella kontexten) 

 
Slutligen: Är det något annat du vill säga eller tillägga? 



 
 

78 

Bilaga 5: Informationsbrev till respondenter 
 
Information inför intervju  
 
Tack för ditt deltagande!  
Här kommer några rader som kan vara bra att ha i bakhuvudet inför intervjun. När 
intervjun skrivits ut kommer du att få möjlighet att läsa utskriften och komma med 
eventuella synpunkter. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
Ändamål 
Magisteruppsats 20 p. i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. 
 
Syfte 
Mitt syfte är att ur ett sociokulturellt perspektiv* undersöka hur ledning, lärare och 
bibliotekarier på GIH förhåller sig till hur undervisningen ska bedrivas för att utveckla 
studenternas förmåga att hantera sin informationssökning och informationsanvändning, 
anpassat till studietiden, arbetslivets och forskarsamfundets krav. Jag kommer att 
använda mig av högskolelagens definition enligt 1 kap. 9 § av vad högskolan ska 
erbjuda studenterna för att se hur den definitionen stämmer överens med den lokala 
praktiken på GIH. 
 
Empirin i min undersökning kommer att bestå av intervjuutsagor av ca 6 respondenter: 
rektor, prefekt, bibliotekschef, en bibliotekarie med ansvar för undervisning i 
informationssökning, samt 2-3 lärare inom olika ämnesområden, som undervisar i 
forskningsmetodikkurser på A, B eller C-nivå på lärarutbildningen.  
 
Högskolelagen  
Den 1 juli 2002 trädde en förändring av högskolelagens 1 kap. 9 § ikraft. Ändringen av 
lagtexten gjordes bl.a. med anledning av att man ansåg det synnerligen betydelsefullt att 
studenter och lärare har förtrogenhet med informations- och kommunikationsteknik, 
samt att man brukar denna teknik för pedagogiska syften (Hansson & Rimsten 2005, 
s.43). 
Den nya lydelsen av 1 kap. 9 § blev från 1/7 2002 denna: 
 
Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna 

- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar 
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt (1) 
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet. (2) 

 
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla 
förmåga att 

- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, (3) 
- följa kunskapsutvecklingen, och 
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området. (4) 

 
 (Svensk författningssamling 2001:1263) 
 
                                                 
 
* Förenklat uttryckt innebär det sociokulturella perspektivet perspektivet en fokusering på kommunikation 
och samspel 


