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Abstract: The purpose of this Master’s thesis studies is to examine how 

information seeking is taught from a pedagogical and didactic 
perspective. The questions at issue are: 
• What is the content in information seeking education? 
• What aims are focused in information seeking education? 
• What methods are used in information seeking education?  
 
The methods being used are empirical studies and studies of 
literature, within the subject area. The study is inspired by 
phenomenographical learning theories. Through eight 
qualitative interviews we have examined how the respondents 
describe the content, the aims and the methods in their 
information seeking education. These interviews have been 
taped, transcribed and categorized. Our theoretical framework 
is based on pedagogic theories of knowledge and a didactic 
theory. To subsequently clarify the dynamic relation between 
these a pedagogical triangle of practice were used. 
 
This essay points out that the information seeking educations 
are reflected in a pedagogical and didactic perspective to some 
extent only. Our study shows that all our respondents are well 
aware of many of the students’ difficulties in the information 
seeking process and there is a discrepancy between this 
awareness and the measures taken in the teaching. 
 
According to the authors of this essay, the school librarian work 
would be facilitated if they have knowledge in pedagogical and 
didactic theory and that teachers ought to make information 
seeking to an explicit learning object where their knowledge of 
pedagogical and didactic theory are used. 

 
Nyckelord: informationskompetens, informationssökning, undervisning, 

biblioteksdidaktik, bibliotekspedagogik, pedagogisk grundsyn, 
skolbibliotekarie, informationsfärdighet 
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1. Inledning 

I och med den nya läroplanen som kom 1994 och inträdet av informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) har villkoren för lärande reformerats. Skolans 
undervisningsmetoder och arbetssätt förändras och anpassas till ett mer problembaserat 
lärande. Istället för att okritiskt godta vad som sägs och påstås, vilket man kan säga att 
lärandet många gånger gick ut på tidigare, har vikten av att kunna bedöma information 
och förhålla sig kritisk till det mediala flödet kommit att bli en alltmer central förmåga 
och därmed ett av skolans uppdrag (Säljö & Linderoth 2002, s. 23). 
 
Som nyutexaminerad inom området biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) är det 
inte helt enkelt att gå in i skolans värld, och som skolbibliotekarie gå in i rollen som 
undervisare och handledare utan teoretiska kunskaper om hur lärande går till och 
förståelse för hur lärare arbetar och tänker. Då skolbibliotek bör ses som en pedagogisk 
resurs för elever är det därför viktigt att skolbibliotekarien kan vara aktivt deltagande i 
skolkontexten och har förmåga att applicera sin kompetens i situationer som inkluderar 
elevers kunskapsprocess. 
 
Vårt intresse grundar sig i en undran över om skolbibliotekarier med pedagogisk 
utbildning kan bidra till positiva effekter för elevers lärande in informationssökning. I 
studien vill vi undersöka hur undervisning i informationssökning bedrivs och vad som 
ligger till grund för det som undervisas. Genom att utföra en intervjustudie på 
grundskolor där någon form av undervisning i informationssökning utövas vill vi 
fördjupa oss i hur denna undervisning ser ut gällande kunskapsinnehåll, vilka mål man 
har med undervisningen och vilka metoder som används vid själva 
undervisningstillfället. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I studien vill vi ta reda på hur undervisning i informationssökning bedrivs och vad som 
ligger till grund för det som undervisas. Genom att utföra en intervjustudie på 
grundskolor där någon form av informationssökningsundervisning utövas vill vi 
fördjupa oss i hur denna undervisning ser ut gällande kunskapsinnehåll, vilka mål man 
har med undervisningen och vilka metoder som används vid själva 
undervisningstillfället. 
 
Genom intervjuer med både skolbibliotekarier och lärare hoppas vi få en mer nyanserad 
bild av den informationssökningsundervisning som bedrivs på skolan. 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att studera hur informationssökning undervisas sett ur ett 
pedagogiskt och didaktiskt perspektiv. Intresset riktas mot undervisningens 
kunskapsinnehåll, mål och metoder. För att kunna uppnå syftet formulerades följande 
frågeställningar: 
 

• Vilket kunskapsinnehåll undervisas i informationssökning? 
• Vilka mål förekommer gällande undervisning i informationssökning? 
• Vilka metoder används i informationssökningsundervisning? 
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1.2 Avgränsningar 

Uppsatsen avgränsas till att undersöka undervisning i informationssökning som utförs 
av skolbibliotekarie och lärare inom grundskolans år 7-9. Vi avser inte att undersöka 
lärarnas ämnensundervisning utan bara det som är kopplat till momentet 
informationssökning. 
 
Vi avgränsar undersökningen till att beröra skolor där vi funnit att det bedrivs någon 
form av undervisning i informationssökning. Vi har valt att intervjua skolbibliotekarier 
och lärare men inte skolledning eller elever, då vi anser att studien skulle bli allt för 
omfattande för denna tidsbegränsade uppsats. 
 
Studien är även geografiskt avgränsad till två orter på grund av avstånds- och 
tidsaspekten. 

1.3 Definitioner 

Det finns en del benämningar och uttryck som återkommer i uppsatsen. För tydlighetens 
skull går vi igenom vad som avses när vi använder dessa ord. 
 
Informationskompetens: 
Vår utgångspunkt är att begreppet inte kan definieras en gång för alla. Vi ser inte 
begreppet som ett statiskt begrepp, utan att det skiftar beroende på sitt sammanhang. För 
att ändå visa hur vi sympatiserar med begreppet följer följande begreppsförklaring; 
 

Att utifrån behov och sammanhang anlägga ett förhållnings- och tankesätt som innebär 
att man på lämpliga vägar och i relevanta källor (muntliga, tryckta, elektroniska, visuella, 
audiella, etc.), i grupp eller individuellt, kan identifiera, söka och använda information på 
ett effektivt, klokt och etiskt riktigt sätt (Pilerot 2006, s. 16). 
 

Informationssökning: 
När begreppet används kan det å ena sidan inbegripa en snäv betydelse av just den rena 
sökningen av information. Å andra sidan kan begreppet informationssökning också 
sägas innehålla en mer vid betydelse som inkluderar arbetet med att sovra, värdera, 
bedöma, tolka, reflektera kritiskt över, analysera och dra slutsatser ur olika 
informationskällor. Då båda betydelserna förekommer i vårt material, kommer textens 
sammanhang att avgöra vilken av betydelserna som avses. 
 
Skolbibliotek: 
Här väljer vi att förhålla oss till Kulturrådets förslag på definition; 
 
§ Skolbiblioteket är den eller de platser i eller i direkt anslutning till skolan där det finns resurser i 

form av medier, teknik och personal för att förmedla, söka och värdera information och 
läsupplevelser av alla slag.  

 
§ Skolbibliotekets uppgift är att svara för biblioteksservice i första hand för utbildningens behov 

inom den egna organisationen och att i samverkan med landets biblioteksväsende i övrigt ge 
biblioteksservice (Statens Kulturråd 1999, s 10). 
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Skolbibliotekarie: 
En person som arbetar på ett skolbibliotek och har magisterexamen i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Benämns i uppsatsen även som bibliotekarie. 

1.4 Uppsatsens disposition 

I kapitel två ges en bakgrund till hur författarnas intresse för uppsatsen uppkommit. 
Därefter ges en kortfattad historik kring de för uppsatsen centrala begreppen kunskap, 
lärande, pedagogik och didaktik. 
 
I kapitel tre presenteras forskning som är relevant för uppsatsen. Det som behandlas är 
forskning relaterad till B&I och undervisning i informationssökning. Därtill gör vi ett 
nedslag i forskning kring synen på informationskompetens och biblioteket som 
pedagogisk verksamhet belyst ur pedagogiska och didaktiska teorier. 
 
Kapitel fyra består av en genomgång av de teorier som tillsammans ligger till grund för 
vår analys. Först presenteras kunskapens olika former samt två rådande pedagogiska 
perspektiv i dagens skola. Därefter följer en redogörelse över didaktisk teori och 
reflektion. Kapitlet avslutas med en redogörelse av analysverktyget praxistriangeln. 
 
I kapitel fem presenteras vald metod, hur urvalet gjorts, hur undersökningen genomförts 
i förhållande till forskningsetiska principer och hur materialet bearbetats. Hur materialet 
har tolkats och analyserats beskrivs sist i kapitlet.  
 
I kapitel sex redovisas och analyseras uppsatsens empiriska resultat utifrån de valda 
teorierna. Kapitlet inleds med en presentation av de intervjuade personerna. Därefter 
redovisas resultatet utefter vad som sägs om kunskapsinnehåll, mål och metoder 
gällande undervisning i informationssökning. Under varje rubrik är resultatet uppdelat i 
kategorier utifrån de aspekter på informationssökning som vi ansett som särskilt 
intressanta i materialet. Kapitlet avslutas med två reella exempel tagna ur vårt empiriska 
resultat gällande undervisning i informationssökning, där den didaktiska praxistriangeln 
används som analysverktyg. 
 
I kapitlet sju knyter vi samman våra frågeställningar med analysen av vårt empiriska 
resultat och den lästa litteraturen i en diskussion. Vi besvarar uppsatsens 
frågeställningar och presenterar slutsatser av vår studie. Kapitlet avslutas med förslag på 
vidare forskning. 
 
Kapitel åtta utgörs av en sammanfattning av hela uppsatsen. Slutligen följer 
litteraturförteckning och bilagor. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras dels en bakgrund till hur författarnas intresse för uppsatsen 
uppkommit och dels en kortfattad historisk bakgrund kring begreppen kunskap och 
lärande under rubriken Pedagogik och didaktik ur ett historiskt perspektiv. Historiken 
ska påvisa hur synen på kunskap och lärande har förändrats över tid. Men även hur 
dåtida filosofiska kunskapsteorier ligger till grund för dagens pedagogiska och 
didaktiska metoder gällande undervisning i informationssökning. 

2.1 Författarnas bakgrund 

I studien vill vi undersöka hur undervisning i informationssökning bedrivs och vad som 
ligger till grund för det som undervisas. Genom att utföra en intervjustudie på 
grundskolor där någon form av informationssökningsundervisning utövas vill vi 
fördjupa oss i hur denna undervisning ser ut gällande kunskapsinnehåll, vilka mål man 
har med undervisningen och vilka metoder som används vid själva 
undervisningstillfället. 
 
Bakgrunden till vårt intresse för lärande är att vi inom utbildningen biblioteks- och 
informationsvetenskap fått inblick i olika kunskapsteorier och pedagogiska perspektiv. 
Vi har båda valt inriktningen bibliotek och lärande som fördjupning i vår utbildning. 
Intressent för rollen som undervisande bibliotekarie väcktes under en delkurs med 
didaktisk inriktning. Då uppmärksammades de viktiga frågorna som varje pedagog bör 
reflektera över inför ett undervisningstillfälle nämligen vad som väljs ut att undervisas 
om, vilket mål man har med det utvalda innehållet och vilken metod man väljer att 
använda. Vi anser att en pedagogisk grund som vi erbjudits inom utbildningen 
biblioteks- och informationsvetenskap i Växjö är vad som borde efterfrågas alltmer 
både från biblioteksverksamhet inom skolväsendet samt från den allmänna 
biblioteksverksamheten då bibliotekarierollen har utökats till att omfatta både 
undervisande och handledande situationer. 
 
Under studiernas gång har vi fått fördjupade kunskaper i informationssökning och vad 
informationskompetens innebär och hur viktigt det är med denna kunskap i dagens 
samhälle. Vi har även insett att synen på informationskompetens och 
informationssökning är skiftande bland både bibliotekarier och lärare. Det är av vikt för 
vår studie att begrunda de olikartade sätt att se på informationskompetens och 
informationssökning som finns bland pedagoger och bibliotekarier då den 
undervisandes syn på informationskompetens har betydelse för hur den undervisar och 
vad den undervisar om (Limberg, Hultgren, Jarneving 2002, s. 119). 

2.2 Pedagogik och didaktik ur ett historiskt perspektiv 

Synen på kunskap, lärande och undervisning är under ständig förändring. Hur 
undervisning bedrivs beror till stor del på den kunskapssyn som råder i samhället men 
även på enskilda lärares pedagogiska grundsyn. Då syftet med denna uppsats är att 
studera informationssökning och hur detta undervisas sett ur ett pedagogiskt och 
didaktiskt perspektiv är avsikten med detta kapitel att ge en historisk återblick på hur 
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diskussionen kring begreppen kunskap och lärande har förts. Vi anser även att bakgrund 
till uppkomsten av olika sätt att se på kunskap och lärande är av vikt för vår uppsats. 
Därför har vi valt att ger en kort resumé över några av de i litteraturen mest 
förekommande filosoferna inom pedagogisk filosofi och idéhistoria. 

2.2.1 Olika syn på kunskap 

Kunskap har under en längre period endast avsett kunskap formulerad i ord och formler. 
Personer med lång teoretisk utbildning ansågs vara experter men inte personer med lång 
praktisk erfarenhet. Synen på kunskap får även konsekvenser för hur skolväsendet ser 
på uppgiften som kunskapsförmedlare eller kunskapande stödstruktur (Carlgren 1999, s. 
29f.). Kunskap i relation till de läroplaner och rekommendationer som styrt skolans 
utveckling har i stort sett varit oreflekterat under skolans historia. Något som kan anses 
anmärkningsvärt då skolans primära uppgift är att lära ut kunskap. Den kunskap som 
funnits i läroböcker har tagits för given och ansetts vara sann kunskap och inget som 
behövts reflekteras. Praktisk kunskap får inget utrymme i tidigare läroplaner då praktisk 
färdighet inte ansågs vara kunskap. Först i 1980-års läroplan lyfts kunskapsbegreppet 
fram och människan ansågs vara aktiv i sitt kunskapande i stället för passivt mottagande 
av förmedlad kunskap (Gustavsson 2002, s. 23). Denna förändrade syn på kunskap 
medförde ett paradigmskifte inom undervisningspraktiken och en motsättning uppstod 
mellan den traditionella förmedlings-pedagogiken och den pedagogiska 
progressivismen. De pedagogiska undervisningsmetoderna reformerades. Den 
traditionella katederundervisningen med överförd kunskap från lärare till elev ansågs 
inte längre bruklig utan stor tonvikt lades istället på elevers motivation, intresse och 
aktivitet i undervisningstillfället. 
 
Kunskapssynen har idag utvidgats till att innefatta både teoretiska, praktiska och 
erfarenhetsbaserade kunskaper. Kunskaper är något som anskaffas och används som ett 
redskap för att lösa problem, så väl teoretiska som praktiska. Kunskap utvecklas i olika 
sammanhang och är ständigt föränderlig. Denna kunskapssyn återspeglas i den nya 
läroplanen som kom 1994 i form av `de fyra f:en´ som står för fakta, förståelse, 
färdighet och förtrogenhet. Enligt Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) är skolans uppdrag ändrat från att förmedla 
kunskaper till att främja elevers förmåga till självständigt arbete och problemlösningar. 
Denna förmåga omfattar både färdighet i att söka, använda och sammanställa 
information från källor och förtrogenhet i att värdera och ta ställning i kunskapandets 
olika skeden. Det traditionella sättet att förmedla kunskap har ett mål med vad som ska 
förmedlas och kan ställas mot vad som anses vara rätt svar. I förmedlingspedagogik är 
det själva innehållet i undervisningen som står i fokus. När det gäller det egna 
kunskapandet är det arbetet i sig som är målet, att utveckla förmåga till att formulera 
och utveckla problem och genom undersökande arbete komma fram till slutsatser. Att se 
kunskaper som redskap innebär att sammanhanget där kunskaper utvecklas blir viktigt 
(Carlgren 1999, s. 34f.). Idag är problembaserat och elevaktivt lärande vanligt 
förekommande och innebär ändrade arbetssätt för både lärare och elever. De nya 
arbetssätten i skolan påverkar även skolbibliotekariens arbetssituation och det blir allt 
viktigare att som bibliotekarie ha kunskaper om pedagogiska och didaktiska metoder för 
att på så vis främja elevens lärprocess. 
 
En vanlig föreställning är att bibliotekarier fokuserar mycket på teknik och procedurer i 
sin undervisning i bibliotekskunskap och informationssökning. Vi ser ett behov av att 
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även bibliotekariers syn förändras till större inriktning mot kritiskt tänkande och 
betydelsen av sammanhang och innehållet för informationssökning. Sträng och Dimnäs 
(2000) anser det angeläget, oavsett vilken yrkesbeteckning man har, att som 
undervisande och handledande pedagog medvetandegöra sitt förhållningssätt till de 
komplexa sammanhang som uppstår i samband med lärandet. Den pedagogiska 
kunskapen som krävs består av att kunna hantera alla delar som ingår i undervisning. 
Detta innebär att kunna planlägga och leda arbetet samt att tydligt rikta uppmärksamhet 
mot innehållet samt formulera målet för undervisningen, allt i syfte för att skapa 
förutsättningar för elevens lärande (Sträng & Dimnäs 2000, s. 123f.). I och med dessa 
utgångspunkter blir det betydelsefullt med en pedagogisk grundsyn även för 
bibliotekarier vilket egentligen handlar om att bli medveten om vilken kunskapssyn man 
har, vad man anser är väsentlig kunskap och hur den förvärvas. En person som 
undervisar måste sträva efter att bli medveten om hur lärandet går till och vad som 
påverkar detta lärande (Hård af Segerstad 1996, s. 97). Att dessutom kunna reflektera 
över sin syn på kunskap och lärande samt på sitt eget agerande utifrån sin pedagogiska 
grundsyn är centralt då pedagogik och didaktik inte bara innebär att lära andra i en 
undervisningssituation, utan också att den som lär ut metodiskt reflekterar över sitt eget 
lärande i den praktik där undervisningen utförs (Sträng & Dimnäs 2000, s. 192f.). 

2.2.2 Kunskapsteoretisk återblick 

Vad som anses vara sann kunskap, hur kunskap erhålles och vad som möjliggör 
kunskapandet är frågor som omdiskuterades av de grekiska filosoferna redan 300 år 
f.kr. Nedan kommer vi att redogöra för de mest kända kunskapsteorierna som ligger till 
grund för de pedagogiska och didaktiska teorier som används inom skolan idag. 
 
Platon (427-347 f.kr.) utvecklade en teori om att alla våra idéer var medfödda och 
kunde lockas fram genom dialog med en läromästare som hade förmågan att förlösa den 
latenta kunskapen (Stensmo 1994, s. 60). Platon ansåg att kunskapen var medfödd och 
lade där med grunden till den rationalistiska kunskapsteorin. Locke (1632-1704) gick 
emot teorin om medfödda idéer och ansåg istället att vi föds som ett vitt oskrivet blad, 
en tabula rasa. Människans lärdom kom från erfarenhet och kunskapsbildning skedde 
successivt (Stensmo 1994, s. 30). Lockes tankar härstammade ur empirismen där 
kunskap ansågs vara kommen ur erfarenheten och genom observation. Kunskaper lades 
till varandra tills generella slutsatser kunde dras. Locke betonade de materiella 
objektens roll i kunskapandet. Sann kunskap var sådan som kunde bevisar. Pedagogik 
som baseras på empiristisk kunskapsteori sätter systematisk observation av den yttre 
världen och reflektion över den egna erfarenheten i centrum (Ibid., s. 32). 
 
Descartes (1596-1650) hävdade att man endast med sitt tänkande kunde få kunskap om 
hur världen är beskaffad och förespråkade både de medfödda och de 
erfarenhetsbaserade idéerna. Han förenade Platons rationalism och Lockes empirism i 
en dualistisk uppfattning om verkligheten. Descartes var skeptisk och ställde allt under 
tvivel. Begränsningen låg i att man inte kan tvivla på sig själv och genom att vara en 
tänkande människa finns man till och det var den enda sanna kunskapen ansåg 
Descartes (Stensmo 1994, s. 28ff.). Rationalistisk pedagogik fokuserar det logiska 
tänkandet och utredande samtalet med utgångspunkt ur vetenskapligt grundade 
uppfattningar om olika fenomen.  
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Kant (1724-1804) utvecklade en kritisk teori om mänskligt medvetande och 
tankeprocesser. Han lade grunden till konstruktivismen som är en vanligt 
förekommande kunskapsteori bland dagens pedagoger. Kant ansåg att människan har 
medfödda egenskaper som utgör vissa ramar för hur fenomen i den objektiva världen 
erfares. Dessa medvetandets ramar var människans förnuft och kunde ge viss säker 
kunskap om verkligheten oberoende av all erfarenhet. Kant ansåg att säker kunskap om 
någonting aldrig kunde nås. Vi kan aldrig veta vad verkligheten är oberoende av oss 
utan endast vad den är för oss. Där med fanns ingen objektiv sanning utan allt var 
sannolikt. Förmågan att skapa kunskap finns i intellektet och förnuftet. Kant såg 
människan som individ som upplever världen på kvalitativt olika sätt (Stensmo 1994, s. 
33, 96f.).  
 
De teorier som vi här har tagit upp kring sann kunskap och hur människan konstruerar 
kunskap är tankar som ligger till grund för dagens pedagogiska kunskapsteorier. I 
nuvarande läroplan uppmanas till fortlöpande diskussion kring kunskapsbegreppet och 
att olika aspekter på kunskap och lärande ska vara ett naturligt inslag i en sådan 
diskussion (Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94); Carlgren 1999, s. 25f.). Den kunskapsuppfattning en lärare har 
om kunskapens uppkomst, sanningshalt och hur individen tillägnar sig kunskap präglar 
dennes planering, genomförande och utvärdering av sin undervisning. Hur upplägget på 
undervisning i praktiken ser ut är beroende av vilken kunskapssyn pedagogen har. 
 



 11 

3 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras forskning och litteratur som är relevant och av intresse för vår 
studie. Då vi vill studera hur informationssökning undervisas sett ur ett pedagogiskt och 
didaktiskt perspektiv har vi valt att fokusera till B&I relaterad forskning som behandlar 
undervisning i informationssökning. Därtill gör vi ett nedslag i en för studien relevant 
angränsande del av forskningen på området, informationskompetens. Vi presenterar 
slutligen en studie som lyfter fram de pedagogiska och didaktiska teorierna i samband 
med biblioteksarbete. 

3.1 Fokus på undervisning i informationssökning 

Det som på 1970-talet benämndes för bok- och bibliotekskunskap av bibliotekarier och 
lärare när de undervisade elever i att hitta i en kortkatalog eller bibliografier ersattes 
under 1980-talet av ett mer uppdaterat begrepp, informationsfärdighet (Limberg et al. 
2002, s. 97). I samband med elevens undersökande arbetssätt i skolbiblioteksmiljö 
kunde informationsfärdigheterna delas upp i sju olika förmågor som stegvis införlivas i 
elevens förtrogenhet. De sju faserna i modellen som presenteras i handboken Aktivt 
lärande med skolbiblioteket (1996) är, förmågan att ställa frågor och planera framåt, 
förmågan att söka information, förmågan att använda det framtagna materialet, 
förmågan att jämföra, värdera och välja information, förmågan att sammanställa och 
organisera information, förmågan att presentera och kommunicera information och till 
sist utvärdering. För att eleverna ska utveckla informationsfärdighet är det lämpligt att 
starta i tidig ålder med verklighetsnära övningar och med upprepade övningstillfällen 
(Gómez & Swenne 1996, s. 45f.). Under 1990-talet blir begreppet 
informationskompetens allt vanligare och har kommit att bli nära sammankopplat med 
forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap gällande informationsanvändning 
i skolans värld (Limberg et al 2002, s. 97). Likväl finns en tydlig koppling till den 
praktiska diskursen på skolbiblioteken, ofta då i samband med intresset för denna 
uppsats, undervisning i informationssökning. 
 
Den första svenska doktorsavhandlingen som behandlar skolbiblioteket som pedagogisk 
resurs skrevs av Brigitte Kühne, filosofie doktor och gästprofessor i biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Växjö universitet. Avhandlingen Biblioteket – skolans 
hjärna? Skolbiblioteket som resurs i det undersökande arbetssättet på grundskolan 
(1993) är intressant för oss av den anledning att Kühne redan i början av 1990-talet 
undersökte betydelsen av skolbibliotek och bibliotekarier i inlärningsprocessen och 
elevers attityder till informationssökning. Kühne utarbetade en undervisningsmodell där 
både lärare och bibliotekarie stod för olika moment i undervisningen. Modellen innebär 
att eleverna lär informationssökningsstrategier genom att följa en viss ordning i 
sökandet. Hon kom fram till att elever som systematiskt tränas i informationssökning 
genom undervisning i samband med självständiga elevarbeten utvecklar en positiv 
attityd till bibliotek, förbättrar sin sökteknik, utvecklar förmågan att granska och värdera 
information och utvecklade förmågan att planera sitt arbete. 
 
Ytterligare en svensk auktoritet inom biblioteks- och informationsvetenskapen, Louise 
Limberg, professor och pedagogisk ledare i biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Högskolan i Borås har ägnat många år åt forskning kring skolbibliotek, 
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informationsökning och lärande. I en mängd publikationer har hon rapporterat och 
diskuterat kring de forskningsprojekt som hon arbetat med. Ur detta digra utbud väljer 
vi att uppmärksamma några som ämnesmässigt är intressanta för vår uppsats. I sin 
avhandling Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande (1998) utforskade Limberg elevers varierande 
uppfattningar av informationssökning genom att studera samspelet mellan 
informationssökning och lärande. Undersökningen genomfördes med en 
fenomenografisk ansats på en grupp gymnasieelever som sökte information för att lära 
om ämnet EU inför en fördjupningsuppgift. Fokus i undersökningen var elevernas 
uppfattningar och erfarenheter, hur de upplevde och tänkte om informationssökningen, 
inte vad de lärde sig. Hon kom fram till tre övergripande kategorier i 
informationssökning som mynnade ut i olika inlärningsresultat. Uppfattningen av 
informationssökning som faktasökning ledde till ett bristfälligt inlärningsresultat medan 
uppfattningen av informationssökning som en granskande och analyserande process 
ledde till ett mer kvalificerat inlärningsresultat. Resultatet visar att kvaliteten på elevers 
informationssökning har ett nära samspel med kvaliteten i deras inlärningsresultat. 
Limbergs slutsats är att mål för undervisning i informationssökning bör vara att elever 
utvecklar en repertoar av olika sätt att förstå informationssökning för att kunna välja 
lämplig strategi i förhållande till den fråga och den situation som informationssökningen 
avser. 
 
I Informationsökning och lärande – en forskningsöversikt (2002) av Louise Limberg, 
Frances Hultgren och Bo Jarneving, redogörs för både svensk och internationell 
forskning kring hur elever söker och använder information i läroprocesser och hur 
bibliotekarier undervisar och handleder i informationssökning. Där betonas vikten av att 
informationsfärdigheter introduceras och praktiseras under de första åren i skolan, för 
att sedan fördjupas de återstående skolåren (Ibid., s. 118). De anser att forskningen visar 
på att informationssökning är otydligt som kunskapsinnehåll och att det krävs 
kompetensutveckling för att lärare och bibliotekarier tillsammans skall kunna utveckla 
didaktiken på området. 
 
I rapporten Textflytt och sökslump - informationssökning via skolbibliotek (2004) som 
Louise Limberg sammanställt tillsammans med forskarkollegan Mikael Alexandersson, 
ger författarna en redogörelse utifrån forskningsprojektet Lärande via skolbibliotek 
(LÄSK). Forskningsprojektet LÄSK genomfördes på sju skolor och uppmärksamheten 
riktades mot bibliotekets pedagogiska roll för eleverna, angående vad de lärde sig med 
hjälp av skolbiblioteket och dess artefakter och hur de lärde sig. I projektet 
observerades eleverna i olika situationer då de jobbade med informationssökning eller 
någon typ av bearbetning av information, man förde också samtal med elever, lärare och 
skolbibliotekarier. Studien påvisar vikten av starka stödstrukturer kring elevens 
arbetsprocess. En tydlig brist som visar sig är att kunskapsinnehållet ofta kommer i 
skymundan vid sidan av själva sökandet av information. Elever söker främst efter fakta 
och inte efter förståelse allt understött av den rådande skolkulturen. I studien kommer 
författarna fram till ett antal förutsättning som man menar krävs för att elevens lärande i 
informationssökning ska utvecklas. Dessa förutsättningar utgör villkoren för att 
tydliggöra uppgiftens syfte och vad eleven ska utveckla kunskap om menar Limberg 
och Alexandersson. Författarna poängterar att det därför är centralt att uppgifterna är 
utformade med fokuserade frågor som är avgränsade. Ur ett lärande perspektiv är det av 
betydelse att eleven upplever uppgiften som meningsfull. Det är även angeläget att med 
varierande metoder belysa de olika delarna i processen, söka och använda information, 



 13 

som ett kunskapsinnehåll i elevernas arbeten. Studien lyfter också fram vikten av att den 
som undervisar i informationssökning måste se till elevens lärande och utgöra ett stöd i 
den processen. Vilket exempelvis görs med kontinuerlig återkoppling eller genom att 
ställa kritiska frågor (Ibid., s. 120). 
 
Den rapport som inspirerat ansatsen i vår uppsats är om ett projekt genomförd med så 
kallad aktionsforskning med syfte att påverka och åstadkomma förändring samtidigt 
som forskningen pågår. Louise Limberg och Lena Folkesson forskar kring 
undervisningen som bedrivs i informationssökning på tre skolor. I Undervisning i 
informationssökning - Slutrapport från projektet Informationsökning, didaktik, och 
lärande (IDOL) (2006) beskrivs projektet som syftar till att utforska hur bibliotekarier 
och lärare ser på undervisning i informationssökning. Studien har en fenomenografisk 
ansats och undersökningen bygger på yrkesverksamma bibliotekariers och lärares olika 
erfarenheter av undervisning i informationssökning. Resultaten visar på en diskrepans 
mellan det undervisningsinnehåll och de villkor för elevernas arbeten som formulerats i 
bibliotekariernas och lärarnas mål och bedömningskriterier. Limberg och Folkessons 
slutresultat visar att undervisning i informationssökning i högre grad måste ägnas åt att 
hjälpa eleverna att utveckla en större variation av kunnande i sin informationssökning, 
exempelvis förmåga att bedöma olika källors relevans i förhållande till en uppgift och 
dess sammanhang, förmåga till källkritik liksom förmåga att bearbeta olika 
informationskällor för att skapa kunskap. 
 
Carol Kuhlthau är en amerikansk forskare inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen som haft stor betydelse för utvecklingen kring synen på 
skolbibliotekets lärande funktion. Hon har studerat elevers informationssökningsprocess 
med fokus på deras känslor och upplevelser i denna process. I avhandlingen Seeking 
Meaning - A process to Library and information service (2004) valde hon att utgå från 
studenters perspektiv och hennes frågeställning baserades på egna iakttagelser av att 
studenterna verkade vilsna, osäkra och ibland även rädda när de kom till biblioteket. 
Kuhlthau intresserade sig för både den kognitiva processen och de känslor som eleverna 
upplevde i samband med problemlösning och informationssökning. Hennes modell 
bygger på vad hon kallar osäkerhetsprincipen och innebär att ängslan och brist på 
självförtroende är närvarande vid all sorts inlärning. Individen söker bringa klarhet och 
konstruerar där med sin egen kunskap. Hennes modell bygger på en konstruktivistisk 
kunskapssyn med kopplingar till John Dewey och Jerome Bruner (Kuhlthau 2004). Hon 
betonar betydelsen av att arbeta i grupp, kommunicera och tolka information och bygga 
på sina tidigare erfarenheter och kunskaper. Modellen består av sex kognitiva steg eller 
nivåer och tre emotionella områden (känslor, tankar och handlingar) som individen går 
igenom i sitt sökande efter information. Modellens kognitiva steg är: 
 

1. inledning 
2. ämnesval 
3. utforskande av ämnet 
4. fokusering och formulering 
5. informationsinsamlande 
6. presentation 

Ett sjunde steg lades till för att modellen skulle kunna användas i undervisning 
7. utvärdering 
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Kuhlthau betonar att informationsökningsprocessen inte sker linjärt utan växlar mellan 
de olika stegen. Processen präglas av studenternas känslor tankar och handlingar och 
visar hur de går från tveksamhet och förvirring mot fokusering, ökat intresse och 
tillfredsställelse. Förutom att kunna söka och finna information poängterar hon även 
vikten av att utveckla färdighet kring att använda informationen (Kuhlthau 2004; 
Nilsson 2003). 
 
Hur universitetsstudenter upplever sin informationssökningsprocess under en uppgift 
har den australiensiska B&I forskaren Mandy Lupton undersökt. I den 
fenomenografiska studien, The learning Connection - Information Literacy and the 
Student Experience (2004) framkommer det att elevernas lärande ökar när de ser en 
tydlig koppling mellan undervisning i informationskompetens och ämnet. För att detta 
ska kunna ske krävs samarbete mellan lärare och bibliotekarier, experterna i 
informationskompetens. Det är därför viktigt menar Lupton att lärarna ser positiva 
möjligheterna i att integrera undervisningen i informationskompetens som en del i den 
övriga undervisningen. 
 
Den svenska stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) är en 
organisation vars uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det görs genom 
insatser som på sikt ska förbättrar näringslivets och akademins förmåga att tillsammans 
utveckla kunskap och kompetens. Deras mål är att Sverige ska vara ett globalt 
konkurrenskraftigt land. Insatser från denna stiftelse har haft stor betydelse för 
införandet av IT i skolan (Säljö & Linderoth 2002, s. 7) Stig Roland Rask arbetar för 
KK-stiftelsen med pedagogiska frågor kring etik och källkritik, särskilt i förhållande till 
Internet. Rask menar att dagens skola måste ge eleverna verktyg för att de inte skall 
drunkna i all information. Rask proklamerar att det är dags att lyfta fram de ”de åtta 
s:en”, d.v.s. söka, samla, sålla, sovra, sortera strukturera, systematisera och 
sammanställa, i syfte att kunna omvandla information till kunskap. Dessa `s´ bör utgöra 
den fjärde basfärdigheten och likställas med de traditionella – läsa, skriva och räkna. 
Rask menar att det är bråttom, nya prioriteringar måste till, ”vad visste t ex Lpo 94 om 
Internet” (Rask 1999, s. 15). 

 
Dessa undersökningar är exempel på forskning som bedrivits kring och om 
undervisning i informationssökning. Perspektiven i de olika undersökningarna skiljer 
sig åt i flera avseende men vi har valt att se till vad som lyfts fram som väsentligt ur ett 
pedagogiskt och didaktiskt perspektiv då detta är intressant för vår egen studie. 
 
Det som framkommer är att för att elever ska utveckla informationsfärdighet bör 
undervisning i informationssökning introduceras i tidig ålder. Det anses som viktigt att 
eleverna kan öva sig kontinuerligt och att de kan se uppgiften som meningsfull med ett 
tydligt avgränsat syfte. Det är även viktigt ur ett lärandeperspektiv att eleverna har ett 
starkt stöd genom hela informationssökningsprocessen. Det är betydelsefullt med 
tydliga och varierande mål för undervisningen i informationssökning, som ska ligga till 
grund för hur elevens ska förstå och använda sig av informationsökning i olika 
situationer och behov. Forskningen visar dessvärre att informationssökning många 
gånger har ett otydligt kunskapsinnehåll och kommer oftast i skymundan av själva 
sökandet av information. Elevernas tid används till att söka efter fakta och inte till 
förståelse och att utveckla färdighet kring att använda informationen. Ett sätt som lyfts 
fram och för att avhjälpa dessa brister är kompetensutveckling, att lärare och 
bibliotekarier tillsammans utvecklar didaktiken på området.  
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3.2 Fokus på informationskompetens 

Informationskompetens är ett komplext begrepp som ofta relateras till 
samhällsutveckling och vårt ökande behov av information. Vi har ingen ambition att i 
denna uppsats redogöra för begreppet då detta inte är möjligt inom ramen för en 
magisteruppsats. Det är dock väsentligt att understryka sambandet mellan begreppet 
informationskompetens och undervisning i informationssökning. Därför har vi valt att ta 
med en studie med fokus på olika sätt att uppfatta informationskompetens. 
 
Tidigare forskning visar att det råder en relativt stor överensstämmelse bland 
yrkesverksamma bibliotekarier när det gäller innehåll och uppläggning av undervisning 
i informationssökning, bland annat förmågan att kunna kontrollera information, att sätta 
sig in i ett nytt ämnesområde med hjälp av information och så vidare. Flera av studierna 
poängterar dock att det är användningen av informationen som är avgörande för 
informationskompetens (Bruce 1997; Limberg 1998; Lupton 2004). 
 
Christine Bruce är en australiensisk forskare som grundligt har analyserat begreppet. År 
1997 kom hon med sin rapport The seven faces of information literacy. Den bygger på 
en undersökning gjord på högskolepedagogers uppfattningar av informationskompetens. 
Hon kom fram till sju kvalitativt olika sätt att uppfatta, förstå och förhålla sig till 
informationskompetens. Bruce menar att dessa olika uppfattningar om 
informationskompetens inte ska ses som en linjär utveckling där ett steg övergår i ett 
annat utan de sju uppfattningarna existerar i interaktionen beroende av kontexten. De 
sju kategorierna är uppfattningar av informationskompetens som olika nivåer av 
färdigheter: 
 

1. färdighet i IT för att söka och förmedla information. 
2. färdighet i att hitta informationskällor. 
3. fokus på informationssökningsprocesser. 
4. fokus på kontroll över information. 
5. bygga upp en personlig kunskapsbas. 
6. använda information för att utveckla egen kunskap. 
7. att använda informationen klokt för andras bästa. 

 
Detta sätt att kvalitativt uppfatta och förstå informationskompetens ger en varierad bild 
av vad begreppet innebär. Bruces kategorier inkluderar inte bara själva sökandet av 
information utan även användandet av information har en väsentlig betydelse. 
Användandet av den sökta informationen är det som vi också vill se närmare på i vår 
undersökning. Vi vill även se om vi kan urskilja olika uppfattningar angående 
informationskompetens i vårt empiriska resultat. Bruce menar att studenter måste ha 
hjälp med att utveckla informationskompetens från både bibliotekarier och lärare, vilket 
kräver ett samarbete mellan dessa två yrkesgrupper (Bruce 1997; Nilsson 2003). 
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3.3 Fokus på pedagogik och didaktik i biblioteket 

De nya arbetssätten i skolan påverkar även skolbibliotekariens arbetssituation och det 
blir allt viktigare att ha kunskaper om pedagogiska och didaktiska metoder för att på så 
vis främja elevens lärprocess. Oavsett yrkesbeteckning är det angeläget om man har en 
undervisande och handledande roll, att medvetandegöra sitt förhållande till de komplexa 
sammanhang som uppstår i lärandet. Den pedagogiska kunskapen som krävs består av 
att kunna hantera alla delar som ingår i undervisning. Detta innebär att kunna planlägga 
och leda arbetet, att tydligt rikta uppmärksamhet mot innehållet samt att formulera 
målet med undervisningen. Syftet är att skapa förutsättningar för elevens lärande 
(Sträng & Dimnäs 2000, s. 123f.). I och med dessa utgångspunkter blir det 
betydelsefullt att ha en pedagogisk grundsyn vilket egentligen handlar om att bli 
medveten om vilken kunskapssyn man har, vad man anser är väsentlig kunskap och hur 
den förvärvas. En person som undervisar måste sträva efter att bli medveten om hur 
lärandet går till och vad som påverkar detta lärande (Hård af Segerstad 1996, s. 97). Det 
är viktigt att reflektera över sin syn på kunskap och lärande samt på sitt eget agerande 
utifrån sin pedagogiska grundsyn. Pedagogisk kompetens innebär inte bara att lära 
andra i en undervisningssituation utan också att den som lär ut metodiskt reflekterar 
över sitt eget lärande i den praktik där lärandet utförs (Sträng & Dimnäs 2000, s. 192f.). 
 
Tove Pemmer Sætre är chefsbibliotekarie vid högskolan i Bergen. I den vetenskapliga 
studien Biblioteket som lærningsarena med bibliotekarien som pedagog (2002) har hon 
utarbetat ett stöd för hur man kan planera och arbeta pedagogiskt i ett bibliotek. Sætre 
vill utvidga bibliotekariens roll genom att tydliggöra den pedagogiska verksamheten. I 
den vetenskapliga artikeln Briding gaps - pedagogical investment (2004) redogör Sætre 
tillsammans med Elisabeth T Rafste för hur bibliotekariens roll bör grunda sig i 
pedagogiska handlingar, kunskaper och färdigheter. För att möjliggöra detta är det 
viktigt med ett gemensamt språkbruk och verktyg till för att analysera den pedagogiska 
verksamheten i biblioteket. Pedagogik bör utgöra en del av en bibliotekaries utbildning 
anser Sætre och Rafste (2004). 
 
Med hjälp av Lövlies (1974) praxistriangel som Sætre i sin studie benämner didaktisk 
praxistriangel förklaras relationen mellan teori och praktik i didaktiken. Praxistriangeln 
är avsedd till att ge möjlighet till reflektion och struktur över olika pedagogiska 
verksamheter i biblioteket. Sætre menar att tillämpning av biblioteksdidaktik baseras på 
frågor kring hur man planerar, praktisera och utvärderar undervisning och varför man 
gör som man gör? Ett antal viktiga begrepp har skapats genom yrkesverksamheten för 
att diskutera och reflektera kring undervisning och lärande. De sex didaktiska 
aspekterna som enligt Rafste och Sætre bör uppmärksammas när man planerar för ett 
undervisningstillfälle är följande; 
 

1. mål och syftet med undervisningen 
2. tema, vad det ska handla om 
3. metoder 
4. ramfaktorer, var undervisningen äger rum 
5. elevens respektive lärares potential 
6. utvärdering av undervisning 
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Den sociala kontexten är ytterligare en viktig aspekt att ta hänsyn till vid undervisning 
och som Rafste och Sætre lägger till i sin didaktiska praxistriangel. För att fylla dessa 
kategorier med mening menar författarna att det krävs kunskap om pedagogik, 
psykologi, sociologi och filosofi. (Rafste & Sætre 2004, s. 114f.). Den didaktiska 
praxistriangeln tydliggör samspelet mellan de olika kategorierna. Med modellens hjälp 
förtydligas hur och varför interaktionen mellan teori och praktik i didaktiken har en 
viktig funktion för den som utbildar och undervisar. De tre olika nivåerna som triangeln 
är indelad i är inte isolerade från varandra utan har en dynamisk och flexibel relation.  

Figur 1: praxistriangeln (egen modell) 
 

I den lägsta nivån som benämns P1 återfinns situationer som kan beskrivas som 
handlingssituationer, det vill säga de tillfällen där bibliotekarien är sysselsatt med en 
aktivitet som kan betraktas ur ett lärandeperspektiv. Sætre menar att de flesta situationer 
i biblioteket kan utgöra sådana aktiviteter. Det kan exempelvis vara när bibliotekarien 
har en första träff med ett par 6-åringar i biblioteket, en introduktionsträff för seniorsurf 
eller ett vägledningstillfälle för en student i informationsdisken. På denna nivå och i 
dessa situationer finns inget utrymme för reflektion utan endast handling. Men det är 
över dessa situationer man senare kan reflektera. Då kan bibliotekarien exempelvis 
ställa sig (eller någon annan) frågor kring hur kommunikationen mellan användaren och 
bibliotekarien fungerade eller på vilket vis dilemmat med ointresserade kursdeltagare 
hanterades. Anser man att undervisningen fungerade som planerat eller ändrades något 
på grund utav att en eller flera faktorer plötsligt förändrades. 
 
I nivå P2 kan bibliotekarien reflektera utifrån sin kunskap och sina erfarenheter. Det är 
här planeringen och utvärderingen av undervisningstillfället äger rum. Reflektioner 
baserade på normativa attityder till undervisningen och olika pedagogiska teorier 
uppmärksammas på denna nivå. Sætre & Rafste menar att det inte bara är över de 
personliga möten som man ska reflektera utan även över planläggning och utvärdering 
av den fysiska organiseringen, inredning av biblioteket samt arbetet med att välja ut, 
systematisera och tillrättalägga bibliotekets kunskaps- och upplevelseinnehåll. 
 
I P3 ska de didaktiska reflektionerna utgöra en mer grundläggande och allomfattande 
karaktär. Tankarna på denna nivå utgörs av reflektioner som berör 
biblioteksverksamheten i sin helhet. Det är på denna nivå bibliotekarien ska ställa sig 
frågor som Vad är egentligen ett bibliotek? eller Hur uppfyller bibliotekets sitt 
pedagogiska uppdrag. På denna nivå anser Sætre & Rafste att bibliotekarien ska ha 
kunskap kring pedagogiska och didaktiska teorier för att agera professionellt i sitt yrke 
och menar att dessa teorier utgör ett viktigt reflektionsverktyg. 
 

P3 

P2 

P1 
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Saetre menar att den didaktiska praxistriangeln är mycket användbar för bibliotekarier 
och bidrar med en ökande medvetenhet i bibliotekariens roll som pedagog. Det är en 
modell för reflektion som kan överbrygga avstånd mellan institutioner, bibliotekarier 
och mellan bibliotekarien och användaren.  
 
Väsentligt när man planerar, praktiserar och utvärderar lektioner, är självklart 
kunskapen om hur studenter, i olika åldrar och med varierade förutsättningar och 
förmågor, lär. Det är dessa premisser som utgör anledningen till varför man i didaktiken 
fokuserar på teorier kring lärandet som en av de viktigaste delarna. Det finns många 
olika perspektiv på lärande. Rafste och Sætre menar att det inte finns en teori om 
lärande som passar alla studenter, situationer och kontexter. De hävdar att vi behöver 
både behavioristiska teorier, som fokuserar på den givna informationen, till exempel 
instruktioner vid sökning i bibliotek, och vid användning av datorn, och vi behöver 
olika slags kognitiva teorier som fokuserar på studentens inre processer. Vidare behöver 
vi det sociokulturella perspektiven som fokuserar på sammanhangen och meningen 
skapad i den sociala och kulturella kontexten som studenten befinner sig i. 
 
Rafste och Sætre framhåller att teorier kring lärande är viktiga för bibliotekarier. Där 
kan de inhämta kunskap kring de optimala utgångspunkterna för lärande, få vägledning 
i att skapa variation i sin planering av studenternas lektioner samt stöd kring 
undervisning och handledning. 
 
Teorierna kan hjälpa bibliotekarierna att medvetandegöra och reflektera över sin praxis, 
vare sig det gäller bemötandet av användarna eller en mer specifik situation som 
undervisning. I förlängningen kan de didaktiska reflektionerna generera i en förbättrad 
praktik. Interaktionen med studenterna i deras lärprocess är som Rafste och Sætre ser 
det den viktigaste delen av bibliotekariens pedagogiska roll. 
 
I den redovisade forskningen visar det sig hur betydelsefullt det är att bibliotekarien kan 
organisera och planera för ett pedagogiskt möte med användaren. Det är exempelvis 
centralt att undervisningen i informationssökning har tydliga mål med sin undervisning. 
Bibliotekarien bör även vara medveten om sin egen syn på kunskap och lärande. I vår 
uppsats kommer vi att anknyta till Sætres forskning då vi inspirerats av praxistriangelns 
användbarhet som analysverktyg. Då vårt syfte med uppsatsen är att studera hur 
informationssökning undervisas sett ur ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv vill vi 
belysa respondenternas undervisning i informationssökning genom att använda 
praxistriangeln. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är förankrad i pedagogiska och didaktiska teorier 
gällande kunskap och lärande. Då uppsatsens syfte är att studera hur 
informationssökning undervisas sett ur ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv har vi 
valt att undersöka vilket kunskapsinnehåll, vilka mål som förekommer samt vilka 
metoder som används i informationssökningsundervisning. 
 
I detta kapitel redogörs för synen på kunskap och dess olika former samt betydelsefulla 
pedagogiska aspekter med anknytning till denna studie och som vi anser ligger till 
grund för hur undervisning bedrivs. Vi har valt att begränsa oss till teorier kring 
pedagogisk grundsyn, samt två rådande pedagogiska perspektiv i dagens skola. Där 
efter följer en kort redogörelse för didaktisk teori. Dessa teorier anser vi ger ett 
helhetsperspektiv på hur bibliotekarier och lärare ser på undervisning i 
informationssökning. Kapitlet avslutas med en redogörelse av analysverktyget 
praxistriangeln. 

4.1 Kunskapens former  

Idag vet vi att det finns kunskaper av många slag. Man kan veta att något förhåller sig 
på ett visst sätt, man kan veta hur något ska göras och kunna utföra det, man kan förstå 
sammanhang och innebörder och man kan handla med gott omdöme. Men kunskapens 
former och vad som räknas som kunskap varierar både mellan områden och över tid. 
Kunskapsbegreppet har på senare tid vidgats med en uppfattning om erfarenhetsgrundad 
kunskap s.k. tyst kunskap. I Lpo 94 görs en åtskillnad mellan fyra olika kunskapsformer 
i syfte att utvidga kunskapsbegreppet och motverka ensidig betoning av någon av dessa: 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. De ses inte som skilda åt utan förutses att 
samspela med varandra. Skolan uppmanas att ge utrymme i undervisningen till olika 
arbetsformer där dessa kunskapsformer balanseras och blir till en helhet (Lpo 94; 
Carlgren 1999, s. 31). 

4.1.1 Faktakunskap 

Inom skolan likställs faktakunskaper med information, regler, och konventioner. Det ses 
som en kunskapsform som rymmer vårt vetande. Det är kvantitativ kunskap som kan 
mätas. I denna studie är det av vikt att göra en skillnad mellan information och kunskap. 
Förväxlingar mellan dessa begrepp är vanliga då de ligger väldigt nära varandra.  
 
Information är något redan format och når oss i färdig form. Det har ett meningsfullt 
innehåll och överförs via olika former av kommunikation. Informationen kan uppfattas 
som fakta, meddelanden eller besked. Den kan vara både subjektiv, i form av reklam 
eller propaganda med uppgift att påverka eller övertala, och objektiv, det vill säga utan 
medvetna, bakomliggande värderingar. Information kan ses som någon annans kunskap 
och ett material som förmedlar dennes vetande. Information är då ett material för 
kunskap men kunskap uppstår först då ett subjekt, en användare, tar informationen till 
sig. Information är resultatet av en individuell eller kollektiv kunskapsprocess. Någon 
har byggt upp en kunskap om någonting och via någon form av kommunikationskanal 
valt att meddela denna till omvärlden. Det finns mycket information format av andras 
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vetande som inte nås av någon mottagare. Då någon annan tar del av denna information 
infogas den via en aktiv lärandeprocess till egen kunskap. Kunskap är således ett 
resultat av en målmedveten verksamhet och måste underhållas och förnyas då kunskap 
inte är något beständig (Liedman 2001, s. 62f.). I Informationssökning och undervisning 
i informationsfärdighet handlar det om att förhålla sig till information och genom en 
understödd inlärningsprocess bilda ny kunskap utifrån den nyfunna informationen.  

4.1.2 Förståelsekunskap 

Till skillnad mot kvantitativ faktakunskap kan förståelsekunskap ses som kvalitativ 
kunskap. Ett fenomen kan inte förstås mer eller mindre utan tolkas och uppfattas istället 
på kvalitativt olika sätt. Att förstå är att begripa ett fenomens mening och innebörd. 
Förståelsekunskap är mer av privat karaktär och bedöms i nivåer av mer eller mindre 
kvalificerad förståelse. För denna kunskapsprocess är språket av stor betydelse för hur 
detta kunskapande lyckas. Ett väl utvecklat språk ger ett rikare ordförråd som där med 
möjliggör för mer nyanserade uppfattningar. Fakta och förståelse är ibland svåra att 
skilja åt då fakta ofta ligger till grund för det som ska förstås och tvärtom omskrivs 
förståelsekunskap till fakta genom att tillskriva förståelsen en term med utförlig 
definition (Carlgren 1999, s. 32). I undervisning i informationssökning är det viktigt att 
elever förstår det språkliga innehållet i informationen för att kunna använda information 
till ny kunskap. Det är även viktigt att elevernas uppgifter är utformade så att de förstår 
vad det är de ska söka information till och hur den ska användas.  

4.1.3 Färdighet 

Medan fakta och förståelse är teoretiska kunskapsformer är färdighet en praktisk. 
Färdighet är att veta hur något ska göras och kunna utföra detta. En färdighet är en följd 
av rörelser eller handlingar utförda för att uppnå ett medvetet mål som kan vara svårt att 
beskriva i ord. Exempelvis att hålla ballansen när man cyklar eller att skriva på ett 
tangentbord utan att titta på fingrarna. Färdighet är den praktiska motsvarigheten till 
teoretisk förståelse och är svår att undervisa genom traditionell inlärning. Det är något 
som måste övas upp och underhållas. Färdigheter går att utveckla utan teoretisk 
förståelse men ofta är de tätt sammanfogade (Carlgren 1999, s. 33).  

4.1.4 Förtrogenhetskunskap 

Medan fakta, förståelse och färdighet kan ses som synliga kunskaper är 
förtrogenhetskunskap osynlig och mer sammankopplad med upplevelser. Denna 
förtrogenhetskunskap även kallad bakgrundskunskap uppnås genom att delta i olika 
praktiska situationer och få erfarenhet. Genom att delta i en praktisk verksamhet lär vi 
oss reglerna i dessa verksamheter. Förtrogenhetskunskap innebär att man kan tillämpa 
dessa regler beroende av situationen. Med tiden byggs en repertoar av erfarenheter upp 
och tidigare erfarenheter kommer till användning i nya situationer. Utan färdigheter och 
förtrogenhet är det svårt att klara sig i en praktisk verksamhet (Carlgren 1999, s. 33). 
 
Genom att identifiera vilka former av kunskap som respondenterna ger uttryck åt i vårt 
material vill undersöka hur dessa harmonierar med de mål och metoder som 
respondenterna säger sig använda. 
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4.2 Pedagogik 

Christer Stensmo, docent i pedagogik vid Uppsala universitet rekommenderar att varje 
pedagog bör skaffa sig en uppfattning rörande ett antal väsentliga filosofiska frågor som 
rör pedagogens praktik. Svaren på dessa frågor utgör de byggstenar som sedan bildar 
grunden för att reflektera och konstruera den så viktiga pedagogiska grundsynen 
(Stensmo 1994, s. 18). I ett historiskt perspektiv var pedagogiken ett delområde till 
filosofin fram till 1910-talet. Pedagogisk filosofi kan sägas koncentrera sig till att 
analysera centrala begrepp inom pedagogiken i frågor såsom vad är pedagogik? Vad är 
undervisning? Vad är utbildning? (Ibid., s. 13) De aspekter som enligt Stensmo skapar 
den pedagogiska grundsynen är: 
 

• Kunskapssyn - denna aspekt behandlar hur kunskap skapas, dess giltighet och 
gränser, den uppfattningen av kunskap en pedagog har präglar dennes planering, 
genomförande och utvärdering av undervisningen (se ovan kap 4.1). 

 
• Etiksyn - denna aspekt behandlar moraliska frågor om vad som är rätt respektive 

fel och hur dessa kan framträda i en lärandesituation. Inom pedagogiken i 
utbildning handlar det om vad som anses vara värdefull verksamhet, vems 
intresse det är som tillgodoses, (elevens, föräldrarnas, samhällets) graden av 
frihet i undervisningen (censur), hur rättfärdigas utövandet av auktoritet och på 
vilka etiska grunder vilar de formulerade regler för disciplin inom skolan, vilken 
typ av bestraffning som följer ett regelbrott. 

 
• Människosyn - denna aspekt fokuserar bland annat på hur deltagaren/studenten 

är som människa. Det vill säga är hon aktiv eller passiv? behöver utbildaren 
skapa motivation med ”piskor” eller ”morötter”. 

 
• Samhällssyn - denna aspekt rör frågor hur man uppfattar utbildningens 

samverkan med samhället. Ska utbildningen reproducera samhället eller försöka 
förändra det. 

 
• Pedagogisk situation - denna aspekt berör inlärnings- och utlärningsfrågor. Vem 

utgör den centrala aktören i undervisningen? Är det pedagogen som lär ut eller 
eleven som lär in? (Stensmo 1994, s. 19). 

 
Stensmo menar att för att verka som en pedagog och skapa lärandesituationer bör 
pedagogens handlande utgå från reflekterat och klart tänk. Den pedagogiska grundsynen 
visar hur pedagogen tänker om och kring själva lärandeprocessen vilket i sin tur 
påverkar den konkreta praktiken. 
 
När vi använder oss av Stensmos teori kring skapandet av pedagogisk grundsyn 
utvidgar vi användningsområdet till att innefatta fler än pedagoger och menar likt 
Sträng & Dimnäs (2000) att den pedagogiska grundsynen är central för alla de 
yrkeskategorier som har en undervisande och handledande roll. De ställningstaganden 
som tillsammans utgör en pedagogisk grundsyn indelas i olika pedagogiska perspektiv. 
Vi kommer nedan att redogöra för två rådande perspektiv i dagens skola.  
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4.2.1 Konstruktivistiskt perspektiv 

Vissa anser att lärandet sker inom individen medan andra anser att det sociala 
sammanhanget är avgörande för lärprocessen. Jean Piaget är en av dem som fått stor 
betydelse när det gäller synen på lärande. Enligt Piaget konstruerar individen kunskap i 
samspel med omgivningen och är i huvudsak förenat med handlingar. I samspel med 
omgivningen anpassas den till individen men individen anpassas också till 
omgivningen. Detta sker i en ständigt pågående process där individen söker jämvikt 
mellan sin egen kunskap och den omgivande verkligheten. Genom att ordna, gruppera 
och dela in vad vi erfar skapar vi vad Piaget kallar scheman. Detta sker genom 
assimilation och ackommodation. Detta innebär att människan är aktiv i sin lärprocess 
och gör sina erfarenheter begripliga genom att tolka och skapa mening. Enligt Piaget 
finns det fyra faktorer som bidrar till att individen utvecklar kunskap och de är mognad, 
erfarenhet, social interaktion och självreglering (Engström (red.) 1998, s. 21-26; Marton 
& Booth 2000, s. 21-23).  
 
Ference Marton gör ingen åtskillnad mellan människa och värld. Han anser att bristerna 
i tidigare teorier är just denna åtskillnad mellan ”det inre” och ”det yttre”. Enligt honom 
finns det bara en värld och människor lever i denna värld som vi också erfar. Där emot 
gör han gällande att vi människor är olika och att vi erfar världen på kvalitativt olika 
sätt. Detta innebär att vårt erfarande aldrig blir fullständigt. Men genom att lära mer om 
hur världen framstår för andra kan vi få en bättre bild av hur världen egentligen är 
beskaffad (Marton & Booth 2000, s. 29-30). Marton utvecklar synen på hur vi lär oss. 
Lärande sker då vi pendlar mellan delarna och helheten. En kunskap om någonting blir 
kunskap först då dessa delar kan förenas med något större, en helhet. På så vis skapas 
ett sammanhang. Om denna helhetsbild saknas är risken stor att det tänkta lärandet 
uteblir. Människan strävar efter att skapa helhet och söker få delarna att passa in i den 
erfarna verkligheten. Helhetsbilden förändras genom att ny kunskap tillförs. Men när ett 
helhetsperspektiv saknas blir resultatet av inlärningen ytlig eller atomistisk (Marton 
m.fl., 1987).  
 
Mycket lärande sker i yrkeslivet. Genom observation och reflekterat handlande bildas 
ny kunskap även kallad färdighet (se kapitel 2.1.1.ovan). En förförståelse byggs upp 
över hur en viss situation eller omständighet fungerar och individen utvecklar ett 
reflekterat förhållningssätt till sitt lärande och yrkesutövande. Denna syn på kunskap 
och lärande utvecklar Bengt Molander (2000) i boken Kunskap i handling. Han talar om 
tyst kunskap som sitter i människokroppen. Sådan kunskap som används i vårt praktiska 
handlande och som inte kan uttryckas i ord. En personlig erfarenhetsbaserad kunskap 
som vägleder och gör att människan kan hantera olika ting inom vardagsliv och 
yrkesliv. Kunskap är både praktisk och teoretisk och att det är viktigt att integrera dessa 
med varandra.  

4.2.2 Sociokulturellt perspektiv 

Ur ett sociokulturellt synsätt är det inte den enskilde individen som står i fokus utan hela 
det komplexa system bestående av individer, situationer, aktiviteter, ämnesinnehåll och 
mer omfattande kontexter som sammantaget bidrar till att ge mening åt det som sker. 
Och utifrån den förståelsen är det omöjligt att föreställa sig en ”autonom lärande 
person” (Dysthe 2003, s. 52). Lärande medieras (Säljö 2000, s. 81) och att ha olika 
redskap för detta innebär de medel som människan har att tillgå och som används för att 
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förstå omvärlden. Språket anses vara det viktigaste redskapet (Dysthe 2003; Säljö 
2000). Men även böcker, film, dator är sådana redskap. I lärprocessen ses både lärare 
och skolkamrater som viktiga personer, inte bara som ren feedback till den individuella 
konstruktionen av kunskap utan även själva samspelet dem emellan är väsentlig för vad 
som lärs och hur det lärs. Språket och kommunikationen är därför primära för 
kunskapandet. Inom sociokulturellt perspektiv ser man kunskapandet som socialt i flera 
avseenden, både historiskt och kulturellt samt i relationer och interaktioner människor 
emellan. Den mänskliga hjärnan utgör en faktor i det som gör inlärning möjlig, men 
kunskapen finns inte där som ett biologiskt fenomen (Dysthe 2003). 
 
Utveckling innebär att lära sig delta i och vara en del i skapandet av olika kulturer. Vad 
vi lär beror i stor utsträckning på vad som anses betydelsefullt och centralt i vår 
specifika kultur och vad samhället vi lever i betraktar som viktigt. Människan både 
formar och formas i deltagandet av meningsskapandet och de kulturella redskap som 
ingår i denna verksamhet. Detta faktum medför att vi bär med oss olika kunskaper 
beroende på i vilka miljöer vi växer upp. Människans handlande och tänkande är 
sammanbundet med den sociala kontexten (Säljö 2000). Informationstekniken är en 
viktig förändring i de villkor som gäller för hur information och kunskap kommuniceras 
i dagens samhälle. Den förutsätter också nya färdigheter av helt konkreta slag hos 
medborgarna. 

4.3 Didaktik 

Historiskt har termen didaktik sitt ursprung i Europa under tidigt 1600-tal med 
Comenius och hans verk Didactica Magna från 1657, ett verk, i vilket han redogjorde 
för konsten att lära alla människor allt. Begreppet didaktik används för att beteckna ett 
specifikt forsknings- och undervisningsområde nämligen läran om undervisning; 
undervisningens och lärandets teori och praktik. I dag omfattar didaktiken i första hand 
en mängd val att ta ställning till i undervisnings- och lärandesituationer. Didaktisk 
forskning syftar till att göra pedagogen medveten om motiven och följderna av de 
handlingar som de utför och på sikt att hjälpa pedagogen att göra rationella val och 
innehåll i undervisning och fostran (Ahlström & Wallin 2000, s. 27-42). 
 
Didaktik handlar om att bli medveten om och reflektera över det egna tänkandet kring 
undervisning. Genom att besvara frågor som Vad är det jag gör? Vad har jag valt att lära 
ut? Vad har jag för mål med min undervisning? Hur gör jag? Hur behandlar jag ämnet 
och hur ska jag förmedla det? Varför gör jag det här? Vad eller vem efterfrågar 
innehållet i undervisningen? så reflekterar man över sin pedagogiska kompetens och 
svaren blir till ett sammanhängande didaktiskt perspektiv. Tanken är att didaktiken ska 
beskriva undervisningsverkligheten sådan den är samt väcka förslag om hur en bättre 
undervisning bör se ut (Hård af Segerstad 1996; Jank & Meyer 1997; Folkesson 2005). I 
vår teoretiska utgångspunkt begränsas begreppet till de didaktiska frågorna vad, det vill 
säga kunskapsinnehållet, hur, som gäller metoderna samt varför som svarar på vilket 
syfte man har med sin undervisning. Vi anser att vilken fråga som får stå i fokus och på 
vilket vis de besvaras beror till stor del på den undervisandes pedagogiska grundsyn. 
Svaren på de didaktiska frågorna behöver analyseras genom kunskapsteorier kring dess 
innehåll och struktur. En viktig faktor i analysarbetet av svaren på de didaktiska 
frågorna är att reflektera över dem. 
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4.3.1 Reflektion 

Reflektion kan utgöra ett kraftfullt verktyg för att se med nya ögon på sin verksamhet. 
Begreppet får betraktas som något av ett av ett modeord och framförallt inom 
utbildningsväsendet betonas vikten av att reflektera kring olika fenomen. Reflektion kan 
också ses som ett sätt att knyta ihop teori och praktik i yrkesutbildningar och då är 
intentionen att den lärande ska reflekterar över sina gjorda erfarenheter. Ordet reflektion 
kan många gånger bytas ut mot, ta i beaktande eller medvetandegöra. Det som skiljer 
reflektion från mer vardagligt tänkande och grubblande är att syftet kan sägas vara 
tydligt och mer målinriktat. Reflektion genomförs med ett slags systematiskt 
tillvägagångssätt i avsikt att distansera sig från gamla tankemönster och detta leder 
förhoppningsvis i sin tur fram till utvecklandet av nya tankemönster och strukturer som 
söker lösningar på eventuella problem. Reflektion kan sägas ge makt åt människan och 
till hennes tänkande och på det viset öka möjligheterna att förstå sammanhang och finna 
nya (Emsheimer, 2005 s. 5ff.).  
 
Både Piaget och Molander talar om hur viktig reflektion är för lärandet. Piaget 
benämner det som en växling mellan ackommodation och assimilation medan Molander 
använder uttrycken förfogandekunskap och orienteringskunskap. Förmågan att 
reflektera kan övas upp och att lärande är att lära sig erfara.  
 
I vår studie vill vi undersöka i vilken utsträckning respondenterna uttrycker att de 
använder sig av reflektion när de granskar och utvärderar sin undervisning i 
informationssökning. 

4.4 Praxistriangel 

Med hjälp av en enkel modell i form av en triangel kan den pedagogiska praktikens 
natur illustreras. För att på ett överskådligt sätt kunna redogöra för olika steg mellan 
pedagogisk teori, teoretisk didaktik och praktisk didaktik utgår vi från av Løvlies (1974) 
praxistriangel så som Lauvås & Handal (2001) presenterar den. Praxistriangeln 
användas oftast som ett verktyg för analys av den praktiska teorin alltså hur människan 
agerar och på vilka grunder. Praxistriangeln fungera som en tankemodell och innehåller 
tre nivåer. Lauvås & Handal menar att undervisningspraktiken består av mer än bara 
själva mötet mellan eleven, innehållet och den som undervisar. Modellen omfattar även 
planering och utvärderingsaktiviteter både före och efter själva undervisningstillfället 
och speglar både handlingarna i klassrummet och de bakomliggande teorierna hos den 
som undervisar (Lauvås & Handal 1982, 2001). 
 

 
P3 

Värderingar 
 

P2Erfarenhet 
Överförd kunskap 

 
P1 Handling 

 
 

Figur 1. Praxistriangeln. (egen tolkning ) 
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Nivå P1 är handlingsnivån, undervisningssituationen. Inom detta område sker agerandet 
exempelvis i ett klassrum, där ställs frågor, ges uppgifter, elever handleds och 
motiveras.  
 
Nivå P2 består av tidigare erfarenheter och överförd kunskap. Den innehåller både 
teoretiska och praktiska grunder och motiv. Här handlar det om en mental nivå i form 
av planering och reflektion. Hur det som ska göras förbereds med hjälp av tidigare 
erfarenheter och kunskap och genom att fundera på hur det ska göras få uppslag och 
idéer ur denna tidigare erfarenhet. Eller att tänka över det som gjorts under dagen och 
försöka komma fram till vad det gett i ny kunskap, vilka erfarenheter som förvärvats.  
 
I nivå P3 placeras de grundläggande etiska värderingar och omdömen som utgör ett 
teoretiskt och etiskt ramverk till hur man tänker. Här sker planerandet utefter teoretiska 
perspektiv och reflekterandet över om det sätt som undervisningen bedrivs på är rätt och 
försvarbart. 
 
Lauvås & Handal poängterar dock att praxistriangeln har en påtaglig brist, då den kan 
upplevas som att den som undervisar har total handlingsfrihet, vilket aldrig är fallet. 
Diverse ramfaktorer såsom resurser, regler, material och lokaler begränsar eller 
möjliggör den undervisandes möjlighet i sina val (Lauvås & Handal 1982, 2001). 
 
Vi tar hjälp av den didaktiska praxistriangeln för att åskådliggöra olika steg mellan 
pedagogisk grund, förhållningssättet till kunskapens olika former, de didaktiska 
frågorna och vad som visar sig genom praktisk handling. Vi använder därmed 
praxistriangeln som ett verktyg för att analysera den undervisning som bedrivs i 
informationssökning 
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5. Metod 

I detta kapitel presenteras uppsatsens ansats, vald metod och hur urvalet gjorts. Här 
redovisar även hur undersökningen genomförts i förhållande till forskningsetiska 
principer och hur materialet bearbetats och analyserats. 

5.1 Uppsatsens ansats 

Vi har inspirerats av fenomenografi i vår studie. Enligt fenomenografi är kunskap alltid 
knutet till sitt innehåll som kunskap om någonting. Att ha mer kunskap om någonting är 
inte att veta mer fakta i kvantitativ mening. Att vara kunnig är att ha en djupare och mer 
fullständig förståelse av ett fenomen (Limberg, 2003). Marton och Booth (2004) anser 
inte att fenomenografi är en metod eller teori. De menar att det är ett sätt, eller en ansats 
för att urskilja, utforma och behandla vissa typer av forskningsfrågor speciellt med 
inriktning på lärande och förståelse i pedagogiska miljöer (Marton & Booth 2004, s. 
145f.). Fokus har riktats mot den intervjuades beskrivningar av fenomenen 
kunskapsinnehåll, mål och metoder så som intervjupersonen erfar dessa. 
Fenomenografin söker efter variationer i resultatet för att kunna skapa kategorier av 
uppfattningar. Syftet med studien är att undersöka vilka kategorier om innehåll, mål och 
metoder vi kan urskilja gällande undervisning i informationssökning och se hur de visar 
sig genom ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv. 
 
Kvalitativ metod används i undersökningar där intresset ligger på det särskiljande och 
personliga, inte det generella eller kvantitativa. Kvalitativa intervjuer bygger på det 
vardagliga samtalet, grunden för mänskligt samspel. Intervjun som forskningsmetod är 
ett samtal med struktur och syfte. Det är mötet mellan intervjuare och respondent som är 
av betydelse i kvalitativa intervjuer. Forskningsintervjun ger förståelsegrundad data och 
forskaren söker förståelse om världen ur den intervjuades synsätt. Genom intervju 
fångas människors kvalitativt olika sätt att uppleva, beskriva och förhålla sig till olika 
fenomen (Kvale 1997, s.13). Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som 
metod då vi vill undersöka befintliga strategier för undervisning i informationssökning 
och hur dessa beskrivs utifrån den undervisandes egna upplevelser kring fenomenet. Vi 
vill genom vår studie få kunskap om hur informationssökning upplevs och beskrivs av 
intervjupersonen. Utifrån den beskrivna praktiska verksamheten vill vi analysera 
resultatet för att se om och i så fall hur denna planering grundar sig i pedagogiska och 
didaktiska teorier. 

5.2 Urval 

Då syftet med undersökningen var att undersöka hur undervisningen i år 7-9 beskrivs 
var en viktig urvalsparameter att skolan skulle ha en bibliotekarie som utför någon form 
av undervisning i informationssökning. Urvalet gjordes till största delen genom att 
använda tidigare kontakter som knutits genom vår utbildning. Bibliotekarierna 
tillfrågades först och ombads att höra sig för bland lärarna efter intervjupersoner med 
lämplig erfarenhet som ville delta i undersökningen. Denna metod medförde ett etiskt 
dilemma gällande löftet om konfidentialitet som inte kunde uppfyllas fullt ut. Även 
undersökningens reliabilitet skulle kunna ifrågasättas. Då vi inte är ute efter att 
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generalisera utan syftet är att undersöka befintlig undervisning som utförs av både 
bibliotekarier och lärare ansåg vi att bibliotekariernas delaktighet i urvalet av lärare var 
betydelsefullt och skulle ge intervjupersoner med kunskap om det utvalda 
undersökningsområdet. Syftet med lärarnas deltagande var att deras intervjuer skulle ge 
ett alternativt perspektiv på den undervisning i informationssökning som bedrivs på 
skolan och komplettera den bild som bibliotekarierna skulle ge.  
 
Valet av kommuner gjordes utifrån avståndsaspekten och personlig kännedom om 
kommunikationskanaler som underlättar i kontaktstadiet och är tidsbesparande. I den 
ena kommunen utgick vi från de högstadieskolor som presenterades på kommunens 
hemsida. Kontakt togs med skolornas bibliotekarier då vi informerade om uppsatsens 
syfte och hörde oss för om deras skola skulle passa i vår undersökning. Det visade sig 
att på två skolor var bibliotekarien så pass nyanställd att någon egentlig undervisning 
inte kommit igång. Det utmynnade i att endast en skola uppfyllde våra kriterier. 
Däremot var det inga problem med att få bibliotekarien och två lärare att ställa upp för 
intervju från denna skola. 
 
I den andra kommunen kontaktades två bibliotekarier som vi träffat under vår 
utbildning. Genom att samtala med dem kom vi fram till lämpliga skolor som hade 
någon form av informationssökningsundervisning utförd av bibliotekarien. Där var det 
lite svårare att få lärare att ställa upp och det resulterade i att en skola representeras av 
en lärare istället för två. Vi ser inga problem med detta då materialet i intervjuerna från 
denna skola är rikt dels beroende på informativa respondenter men också på att vi vid 
dessa tillfällen genomfört flera intervjuer och blivit mer erfarna intervjuare och insatta i 
kontexten. 
 
Antalet intervjuer styrdes delvis av tillgången på skolor som uppfyllde våra 
urvalskriterier men också av tidsaspekten. Enligt Trost är ett litet antal intervjuer att 
föredra och föreslår ett antal mellan fyra till åtta stycken. För många intervjuer ger ett 
ohanterligt material som försvårar möjligheten till överblick och samtidigt se viktiga 
detaljer som förenar eller skiljer (Trost, 2005, s. 123). Även Kvale förespråkar ett 
mindre antal väl genomförda intervjuer och att studiens syfte bör avgör antalet. Han 
påpekar att undersökningens storlek bör ställas i relation till den tid forskaren har att 
disponera över då det efterföljande arbetet med transkriberingar och analys är en 
tidsödande process (Kvale 1997, s. 97, 99). Efter åtta intervjuer på tre skolor fanns ett 
tillräckligt variationsrikt material att bearbeta som ansågs kunna besvara våra 
frågeställningar.  

5.3 Genomförande 

Till en början utgick vi från kurslitteratur inom pedagogik, didaktik och biblioteks- och 
informationsvetenskap, bekant för oss sedan tidigare. Därifrån har vi funnit 
betydelsefull litteratur genom litteraturförteckningar och referenslistor. Denna 
snöbollsmetod, som inneburit att en publikations referenslista hänvisat till andra uppslag 
såväl böcker som tidskrifter, vetenskapliga artiklar och uppsatser, har vi även använt oss 
av i vår digitala sökprocess. Relevanta sökbegrepp har varit: användarundervisning, 
informationssökning och lärande, biblioteksdidaktik och reflektion. Sökverktygen som 
använts har varit Växjö universitetsbibliotek olika ämnesrelaterade databaser. Vi har 
också sökt i OPAC och Libris samt använt oss av Googles olika sökfunktioner. 
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En sonderande förundersökning gjordes i samband med ett projektarbete om källkritik 
då vi samtalat med elever i år 7-9 om hur deras skola förhåller sig till undervisning i 
informationsfärdighet. Vi har även talat med 4-9 lärare och skolbibliotekarier i vår 
bekantskapskrets om hur det förhåller sig på deras skolor för att öka vår förståelse kring 
skolbibliotekariers undervisningssituation. Detta har gjort oss väl förberedda och insatta 
i det valda ämnet som även poängteras av Kvale (1997 s. 138) där han menar att 
kunskaper inom ämnet är en nödvändighet för att kunna genomföra en bra intervju.  
 
Med denna kunskapsgrund formulerades en intervjuguide (se bilaga 1) med 
halvstrukturerade intervjufrågor. Intervjuguiden utformades efter lämpliga teman 
relevanta för våra frågeställningar och teori Slutligen provade vi frågorna på oss själva 
och genom denna prövning insåg vi att frågorna var för teoretiskt formulerade och 
skulle ge för vida och allmängiltiga svar. Trost anser att intervjuarens förmåga till att 
ställa enkla och raka frågor är en nödvändighet och något som kan tränas upp. Att vara 
väl förberedd och använda en väl inarbetad intervjuguide understödjer till att frågor blir 
enkelt och rakt ställda (Trost 2005, s. 75f.). Efter denna prövning formulerades frågorna 
till att vara mer anpassade till en konkret undervisningssituation. Intervjuguiden utgick 
från allmänna frågor till mer specifikt inriktade med koppling till vår teori. Intervjun 
avslutades med en helt öppen fråga för att ge intervjupersonen möjlighet till att utveckla 
eller tillägga det som missats eller som respondenten ansåg inte ha berörts tillräckligt. 
 
Sammanlagt har åtta intervjuer genomförts fördelade på tre skolor. Intervjuerna 
genomfördes på respektive skola i en ostörd lokal. Varje intervjutillfälle tog mellan 40 
minuter upp till 1 timme i anspråk. Intervjuerna tog sin utgångspunkt från den 
halvstrukturerade intervjuguiden men förhållandet till denna ändrades under 
intervjuarbetet från att vara ett styrande dokument till att snarare utgöra ett stöd. Det 
menar vi beror på att vi för varje intervju ökat vår kunskap i ämnet men också blivit mer 
bekväma i det speciella sammanhang som man befinner sig i under ett intervjusamtal. 
En kvalitativ studie är mer flexibel än en kvantitativ då det i en kvantitativ studie är ett 
metodiskt fel om frågorna inte är de samma till samtliga deltagare. Enligt Trost är hög 
grad av strukturering i den mening att man håller sig till undersökningsområdet och låg 
grad av standardisering i den mening att alla intervjuer inte varit exakt lika, är 
utmärkande för en kvalitativ studie (Trost 2005, s. 19ff.).  
 
Enligt Kvale är en intervjus kvalitet beroende av intervjuarens skicklighet. Då vi inte är 
erfarna intervjuare har båda närvarat under intervjuerna som ett stöd åt varandra. Vi har 
dock valt att fördela arbetet så att en av oss har tagit på sig intervjuarens roll och 
fokuserat på samtalet och den andra har haft möjlighet att lyssna koncentrerat till 
innehållet. På detta sätt har den som lyssnat kunnat följa upp intressanta svar med nya 
frågor. En viktig egenskap som intervjuare är att kunna följa upp och klargöra meningen 
och relevansen i svaren, en annan viktig aspekt är i vilken utsträckning intervjuaren 
lyckas tolka intervjupersonens svar under pågående intervju (Kvale 1997, s. 134). Att vi 
båda två varit aktivt deltagande under intervjuerna tror vi medfört att vi på ett bättre sätt 
kunnat få ut varje intervjutillfälles speciella essens. Rollen som aktiv intervjuare har 
växlat mellan intervjutillfällena för att underlätta arbetet, då vi ofta genomfört flera 
intervjuer samma dag. 
 
Att banda intervjuer har både sina fördelar och nackdelar enligt Trost. Till fördelarna 
hör att man kan skriva ut intervjun ordagrant och möjlighet ges till att upprepade gånger 
lyssna på ordval och tonfall och dessutom kunna koncentrera sig helt på intervjutillfället 
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utan att föra anteckningar. En stor nackdel är det tidsödande arbetet med att skriva ut 
intervjuerna (Trost 2005, s. 54). Vårt syfte med att banda intervjuerna var att kunna 
koncentrera oss på ämnet och främja en dynamisk samtalsmiljö. Kvale påpekar de 
tekniska riskerna med att använda bandinspelning. (Kvale 1997, s. 149). Därför gjordes 
dubbla inspelningar med hjälp av mp3-teknik vid intervjutillfället för att försäkra oss 
om ett användbart material. Alla intervjuer genomfördes utan komplikationer och 
inspelningarna höll god kvalitet. Respondenternas namn har fingerats och alla övriga 
namn och platser har ersatts eller tagits bort för att uppnå konfidentialitet.  
 
När det gäller intervjukvalitet påpekar Kvale vikten av informerat samtycke. Med det 
menas att intervjupersoner bör informeras om syftet med intervjun, själva 
genomförandet och hur den kommer att användas (Kvale 1997, s. 142). För att våra 
deltagare skulle kunna förbereda sig för intervjun skickades ett brev ut där några teman 
angavs som intervjun skulle handla om. Där gavs även information om uppsatsens syfte, 
hur materialet skulle användas och så vidare (se bilaga 2). Detta anser vi ökar 
validiteten i deltagarnas svar då de gavs möjlighet till att förberedda sig inför 
intervjutillfället. Något som underlättar i intervjusituationen då både intervjuare och 
respondent utgår från samma kontext. 

5.3.1 Forskningsetik 

Inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning finns av Vetenskapsrådet (2002) 
framtaget ett antal forskningsetiska principer som ska bidra till att forskning som 
bedrivs inriktas på väsentliga frågor och håller hög kvalitet. Kvale påpekar att etiska 
avgöranden bör aktualiseras under hela forskningsprocessen och understryker vikten av 
att etiska frågor finns med redan i undersökningens planeringsfas (Kvale 1997, s. 104f.). 
De etiska reglerna sammanfattas i fyra allmänna huvudkrav på forskning nämligen 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Nedan görs en redogörelse för hur vi förhållit oss till dessa fyra forskningskrav. 
 

Forskaren ska informera de av forskningen berörda om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte 
 

 Det innebär att deltagarna bör informeras om deras uppgift och vilka villkor som gäller 
för deras deltagande. Detta krav anses uppfyllt i och med att ett brev skickats ut till 
respondenterna efter att första kontakten tagits. Brevet innehöll information om 
uppsatsens syfte, hur intervjun skulle genomföras, vad den skulle handla om och hur 
materialet skulle behandlas (se bilaga 1). 
 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan 
 

Om undersökningen sker inom ramen för deltagarens ordinarie arbetsuppgifter och på 
vanlig arbetstid bör samtycke fås från en företrädare för uppgiftslämnaren som till 
exempel arbetsgivare eller skolledning. Allt deltagande i vår undersökning har skett på 
frivillig basis. De har tillfrågats om de vill medverka har varit med och bestämt när och 
var intervjun skulle genomföras. Det har under hela undersökningen varit möjligt för 
deltagaren att dra sig ur. Då våra respondenter arbetar inom skolans verksamhet har 
respektive rektor informerats och givit sitt samtycke till undersökning. 
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Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 
möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 
 

Detta innebär att alla uppgifter av privat karaktär om deltagare i undersökningen skall 
antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att de som enskilda människor inte 
kan identifieras av utomstående. I rapporten har alla namn på personer och platser 
ersatts med fingerade namn. Inspelningarna och transkriberingarna har avidentifierats.  
 
Konfidentialitetskravet ställdes på prov då samtliga rektorer ville veta vilka som skulle 
delta innan de gav sitt samtycke. Detta innebar att vi var tvungna att be om 
respondenternas samtycke till att avslöja deras identitet. Denna process fördröjde 
undersökningen något då mycket kommunikation krävdes mellan olika parter innan 
samtligas samtycke var klara. Detta oväntade dilemma innebar att respondenternas 
deltagande inte förblev helt konfidentiellt men vi anser att vårt förfaringssätt varit etiskt 
riktigt.  
 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål 
 

Det innebär att det insamlade materialet inte får användas för kommersiellt bruk eller 
som underlag i beslutsfattande sammanhang gällande de inblandade. Undersökningens 
material är förvarat på ett sådant sätt att endast vi och de inom forskningsområdet 
behöriga personer till exempel opponenter och examinatorer har möjlighet att ta del av 
det. 

5.4 Tolkning och analys 

Analysprocessen inleddes direkt efter intervjuerna med nedtecknande av reflektioner 
från det interpersonella mötet med respondenten. Intervjuerna har transkriberats i stort 
sett ordagrant och citaten som används är mycket nära det talade språket. Vi har valt att 
lägga till eller ta bort enstaka ord för att göra citaten mer läsvänliga. Enligt Kvale kan en 
helt ordagrann utskriven intervju framstå som osammanhängande och förvirrad (Kvale 
1997 s. 158). Sex av transkriberingarna har utförts av oss och hjälp ha tagits av en 
utomstående till att transkribera två lärarintervjuer. Vi har dock upplevt vissa problem 
med detta. Det visade sig att en förförståelse av undersökningens kontext har betydelse 
då ett material tolkas från tal till text. Den utomstående som hjälpt oss har omedvetet 
tolkat utefter egen förståelse som bitvis visat sig felaktig. Kvale menar att det är relativt 
vanligt förekommande att forskare tar hjälp av utomstående till att utför själva 
transkriberingen, för att spara tid (Ibid., s. 155). Men vår erfarenhet säger att detta inte 
bidrog till någon tidsvinst då vi fick korrigera texten genom att åter lyssna på de 
inspelade intervjuerna. 
 
Materialet har gåtts igenom mycket noggrant och vi har använt oss av analysmetoden 
meningskategorisering (Kvale 1997 s. 174). Meningskategorisering innebär att man 
kodar intervjun. Intervjupersonens uttalande kortas ner till enklare meningar som sedan 
delas in i olika teman eller kategorier. Rent konkret har detta inneburit att det som inte 
hade med vår undersökning att göra ströks och sedan delades intervjusvaren in efter 
huvudfrågorna i vår intervjuguide för att därefter söka efter kategorier. Efter hand 
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reducerades respondenternas svar alltmer och resultatet blev mer överskådligt. Då vi 
eftersträvar en nyanserad bild av den undervisning i informationssökning som bedrivs 
har vi valt att ge respondenterna tämligen stort utrymme genom flertalet citat i 
resultatredovisningen. 
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6. Resultat och analys 

Detta kapitel inleds med en kort presentation av våra respondenter dvs. de personer som 
ingår i vår studie och som blivit intervjuade. Skolorna i resultatet benämns med enbart 
bokstav A, B och C. Respondenterna presenteras med fingerade namn på så sätt att de 
med gemensam begynnelsebokstav i namnet arbetar på samma skola. Bibliotekarier 
anges med förnamn och lärare med efternamn då detta förtydligar vilken yrkesgrupp de 
olika utsagorna tillhör. Då vårt syfte är att undersöka informationssökningsundervisning 
ur ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv redovisas resultatet utefter vad som sägs om 
undervisningens kunskapsinnehåll, mål och metoder. Under varje fråga är resultatet 
uppdelat i kategorier grundade på uppfattningar som är vanligt förekommande eller 
särskiljande i vårt material.  

6.1 Presentation av respondenterna 

Nedan presenteras respondenterna efter vad som framkommit i intervjuerna gällande 
respondenternas utbildning, erfarenhet, syn på kunskap och tankar kring begreppet 
informationskompetens. Presentationerna skiljer sig något åt beroende av vad som 
framkommit i intervjun kring dessa aspekter.  
 
Anders: 
Anders är utbildad i Lund och har magisterexamen i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Han har arbetat som bibliotekarier i två och ett halvt år, hela 
tiden på skola A. Anders har ingen formell pedagogisk utbildning. Kunskap ser Anders 
som en filosofisk fråga och förklarar att det är viktigt att skilja på information och 
kunskap. För att har kunskap måste man ha förståelse om något, i ett sammanhang. 
Anders anser att en informationskompetent person har vetskap om olika 
informationskällor och kunskap om hur man hittar dessa och förmåga att söka 
information i alla typer av medier, inte bara på Internet. 
 
Almkvist: 
Almkvist är utbildad 4-9 lärare i Svenska och So och har ingen utbildning i biblioteks- 
och informationsrelaterade ämnen. Hon har arbetat som lärare i tre och ett halvt år och 
på skola A i snart två år. Almkvist undervisar i svenska, So och Basmix. 
Informationskompetens relaterar Almkvist till att det är att hitta fakta genom att 
använda olika redskap som Internet och uppslagsböcker och att det även inbegriper att 
ta hjälp av skolbibliotekarien. 
 
Aspegren: 
Aspegren är utbildad 4-9 lärare i So och har ingen utbildning i biblioteks- och 
informationsrelaterade ämnen. Hon har arbetat som lärare i 4 år och varit anställd på 
skola A i snart tre terminer. Aspegren undervisar i So och Svenska. Hon tycker att 
kunskap handlar om förståelse för omvärlden och inte så mycket rena faktakunskaper. 
Informationskompetens för henne är att kunna söka information, på Internet och att veta 
vad som är bra sidor men också att kunna hitta bra information i biblioteket. 
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Bengt: 
Bengt är utbildad i Borås och har magisterexamen i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Han har arbetat som bibliotekarie i fyra år, hela tiden på skola 
B. Bengt har en pedagogisk inriktad utbildning då han gått kollegium 3 under sin 
utbildning i Borås. Han har även gått vidareutbildning i form av specialkurser i 
bibliotekspedagogik som erbjudits av arbetsgivaren. Bengt relaterar kunskap till Roger 
Säljös sociokulturella sätt att tänka, i form av lärande. Den kunskap man tillägnar sig, så 
väl teoretisk som praktisk, blir kunskap först när en person kan tala, skriva eller 
använda kunskapen i sitt rätta sammanhang. 
 
Informationskompetens får Bengt att tänka på de teorier och forskare som berördes 
under studietiden. Men i praktiken på skolan menar han att informationskompetens är 
en viss nivå av kunnande och behandlandet av information oavsett medieform. Att helt 
enkelt att kunna hantera information på ett ändamålsenligt sätt. 
 
Berggren: 
Berggren är utbildad lärare i Svenska och So för högstadiet och gymnasiet, har ingen 
utbildning i biblioteks- och informationsrelaterade ämnen. Han har arbetat som lärare i 
sju år, hela tiden på skola B. För Berggren är kunskap inget statiskt utan något som 
förändras. Dessutom menar han att kunskap finns i samspel med andra. Kunskap 
handlar om större sammanhang. Informationskompetens handlar om att hitta 
information. 
 
Cecilia: 
Cecilia är utbildad i Borås och har magisterexamen i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Hon har arbetat som bibliotekarie i fem och ett halvt år. De 
första tre månader på ett annat bibliotek innan tjänsten på skola C tillträddes. Cecilia har 
inom ramen för jobbet gått vidareutbildning i bibliotekspedagogik vilken behandlar 
skolbiblioteket som skolans pedagogiska centrum. För Cecilia är kunskap de fyra F-en 
som står i läroplanen; fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Hon ser på kunskap 
som en slags fördjupning av ytlig kunskap. 
 
Informationskompetens kopplar Cecilia ihop med det konceptet som hon undervisar i på 
skola C. Det består av de fyra delarna, att söka information, källkritik, upphovsrätt och 
bibliotekskunskap som eleverna ska bli förtrogna med. 
 
Carlberg: 
Carlberg är lärarutbildad för grundskola och gymnasiet, adjunkt. Han har arbetat som 
lärare i 35 år, varav 34 år på skola C. Carlberg undervisar i Svenska och Tyska. Han är 
bibliotekspedagog och har gått bibliotekspedagogisk fortbildningen. Kunskap för 
Carlberg är att först ha en faktakunskap och att kunna tillämpa den, förstå sammanhang 
och dra slutsatser och även kunna använda denna kunskap i olika sammanhang. 
Informationskompetens anser Carlberg är att ha förmågan att skaffa sig information. 
 
Cronqvist: 
Cronqvist är utbildad 4-9 lärare med samhällsvetenskaplig inriktning och har ingen 
utbildning i biblioteks- eller informations relaterade ämnen. Cronqvist har arbetat 6 år 
som lärare varav 2 år i en annan stad och fyra år på skola C. Han undervisar i 
Samhällskunskap, Geografi och Religion. Informationskompetens för Cronqvist är att 
kunna hitta information och kunna skilja källor från varandra, om det är trovärdig 
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information eller ej trovärdig information. Det innebär även att behärska olika 
sökmotorer, Internet eller biblioteket.  

6.2 Vad sägs om kunskapsinnehållet i undervisning 
gällande informationssökning? 

Vad som redovisas om kunskapsinnehållet i undervisningen bygger på vad 
bibliotekarier och lärare talat om när de berättar om sin undervisning. Då vi sökt efter 
sådant som är ofta förekommande då de talar om innehållet i sin undervisning och som 
anses viktigt att eleven lär sig har vi kommit fram till 4 kategorier av uppfattningar av 
innehåll nämligen källor, bearbetning av källor, värdering av källor och 
informationssökningsprocessen. Dessa uppfattningar berör såväl informationssökning 
som informationsanvändning men i intervjuerna urskiljs ingen tydlig gräns då dessa ses 
som sammanvävda med varandra. 

6.2.1 Källor 

Samtliga bibliotekarier betonar undervisningen i bibliotekskunskap när de beskriver 
innehållet i sin undervisning. De ger då tips och råd om hur man hittar på 
faktaavdelningen, hur man använder register och slår i uppslagsverk. Anders börjar med 
en genomgång av bibliotekets fackavdelning för elever i sjuan och avvaktar med 
informationssökning via Internet: 
 

Biblioteksintroduktion kör jag mer med sjuorna, när dom kommer upp i sjuan så tar man 
en genomgång på fackavdelningen, jag har inte gått in och kört någon dataundervisning i 
informationssökning på nätet med dom. (Anders) 
 

Bengt utgår från elevernas tidigare kunskaper gällande bibliotekets källor som inte alltid 
är så goda och han vill ge eleverna grundläggande kunskaper i bibliotekskunskap: 
 

När dom börjar i sjuan tar jag fasta på någon form av bibliotekskunskap, som dom har 
haft tidigare och försöker hitta nivån på det och se vad jag kan tillföra, så det kan ju vara, 
ofta i det här fallet så kan det vara att dom inte ha fullgoda, dom har inte jättekoll på det 
här som att slå i uppslagsböcker eller att slå i register, det är något som man känner att 
dom borde kunna redan innan de kommer till högstadiet men det är inte alltid dom kan 
det och då måsten man gå igenom det igen för att grunda det på något sätt. (Bengt) 
 

Liknande Anders ger Cecilia eleverna en genomgång i bibliotekskunskap i sjuan. Hon 
ser det mer som en introduktion: 
 

Vad det gäller bibliotekskunskap så har jag bara det i sjuan och då går man igenom allt 
och sen har dom fått den introduktionen. (Cecilia) 

 
Lärarna pratar mer om biblioteket med sina elever som alternativ källa och hänvisar till 
bibliotekarien. Både Almkvist och Cronqvist hänvisar mer till bibliotekariens 
kompetens när det gäller att finna information än till källorna i biblioteket: 
 

I sjuan har vi alltid att dom får gå ner och lära känna biblioteket rent allmänt sen inför en 
uppsats så ser man ju till att Anders  finns på plats och… man säger ju det, att nu går ni 
ner till Anders så han hjälper er. (Almkvist) 
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Jag hänvisar oftast till Cecilia, många gånger när man själv inte känner riktigt så kan de 
gå till Cecilia så ger hon dom det material som man kan förvänta sig att eleven kan förstå 
och använda sig av, det är en jättebra källa och en bra kunskap att ha med sig, att ha en 
bra bibliotekarie på en skola. (Cronqvist) 

 
I intervjuerna framkommer det från både bibliotekarier och lärare att elever i första hand 
väljer Internet och Google som källa när de börjar söka efter information. Anders säger 
att Google dominerar och att han försöker leda in eleverna på andra sätt att söka: 
 

Det är ju Google som gäller till 90% det är ju absolut den största sökmotorn det vet dom 
ju, ut på `gåggel´ och sen bara smälla dit nåt, så söker dom ju, men det är det man 
försöker få bort litegrann då (Anders) 
 

Cecilia beskriver mer ingående hur en Googlesökning kan gå till och hur eleven 
använder sig av den information som kommer fram: 

 
Då är det nätet, och det är det jag vill försöka få dom att inte gå in på, Google då, för det 
är det de gör, dom går in och så skriver dom in ett ord, dom skriver in Islam och sen får 
dom upp och tar första träffen och gärna de här Mimersbrunn och de här elevarbetena 
som ligger ute, det tycker dom är perfekt, då är det någon som redan skrivit om det och 
då tar dom och kopierar över det och tar den informationen, och det är inte säkert att den 
är tillförlitlig alltså, vad dom än tar för någonting så får man försöka guida in dom på 
annat istället. (Cecilia) 

 
En framträder åsikt är att Google är ett stort problem. För att komma ifrån detta läggs 
stor vikt vid att ge tips om andra sökvägar. Det som dominerar i bibliotekariernas 
undervisning är att visa alternativa källor och länksamlingar t.ex. Länkskafferiet och 
Annas länkburkar. Lärarna ser detta som positivt då dessa länksamlingar anses som 
kvalitetslänkar granskade av lärare och bibliotekarier och anpassade till elevernas nivå.  

6.2.2 Bearbetning av källor 

När det gäller bearbetning av källor uttrycks detta i att skriva med egna ord och redovisa 
källor. Det handlar då om att få eleven att omarbeta information till en egen text och att 
redovisa de källor de använder i sitt arbete. Källförteckning används senare av läraren 
för att kunna kontrollera om eleven använt antalet källor som de ombetts göra men 
också för att kunna kontrollera i vilken grad eleven klippt och klistrat.  
 
Respondenterna beskriver att eleverna har svårt att förhålla sig till informationen som 
de hittar på nätet och många gånger blir det obearbetade och oreflekterade arbeten som 
lämnas in. Respondenterna ser detta som ett stort dilemma med många svårigheter som 
ska beaktas. Carlberg menar att eleverna lämnar in texter som de själva inte förstår 
innehållet i: 
 

Man skriver i princip av och när man sen läser vad de har skrivit innan de redovisar, vad 
menar du med detta, det stod så, säger dom, jo men du kan väl inte stå och säga 
någonting som du inte vet vad det är? Förtydliga vad dom menar, ja, vad menar dom då, 
då kommer frågan, en del är väldigt aningslösa medan andra frågar på vart enda ord. Så 
det är ett enormt arbete om man ser det så. (Carlberg) 
 

Respondenterna berättar om olika episoder då elever fuskat eller missuppfattat 
innehållet i informationen eller använt alldeles för svåra texter. För att förhindra `klipp 
och klistra´ förespråkar flera respondenter en tät dialog med eleven under hela arbetet 
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gång. Almkvist berättar att hon är med i elevernas bearbetningsprocess och att hon på 
detta sätt kan kontrollera att de inte skriver av: 
 

Dom skriver och lämnar in och jag ifrågasätter, så det är hela tiden, en kommunikation 
emellan, tre böcker brukar vi säga måste man ha tagit sin information ifrån så man inte 
bara sitter och använder en bok, och är det utskrift från datorn så vill jag ha dom sidorna 
så att det inte blir klipp och klistra, för det är dom ju duktiga på och det får man ju se till 
att dom inte gör då och det försöker jag så mycket det är möjligt efter som jag är med i 
processen hela tiden. (Almkvist) 

 
Ett sakförhållande som framkom i vårt intervjumaterial från flera respondenter är att 
svaga elever inte gör fördjupningsarbeten och praktiserar därmed inte ett undersökande 
arbetssättet i den utsträckningen som de starka eleverna gör. Svaga elever går där med 
miste om värdefull träning i informationssökning.  
 
Bibliotekarierna säger sig inte vara delaktiga i elevernas bearbetning av källor i den 
utsträckning de kanske skulle behöva vilket de delvis menar beror på tidsbrist. Anders 
kan se ett behov i att delta i elevernas bearbetning men anser att tiden inte räcker till det: 
 

Där släpper man ju, man ser faktiskt inte resultatet, eller hur dom jobbar med det, där 
skulle man nog kunna vara med mer, absolut, då känns det nästan som man har gjort sin 
bit där, fast det är ju en tidsfråga. (Anders) 
 

Även Cecilia ser både ur sitt eget och ur elevens perspektiv ett behov av att delta i hela 
bearbetningsprocessen: 
 

Jag vet faktiskt inte så mycket om det, därför tyvärr så är inte jag som bibliotekarie med i 
hela processen vilket jag borde vara, utan jag är en sån som är med i första skedet på nått 
sätt och sen när dom ska bearbeta och dom ska göra sina arbetsuppgifter då är inte jag 
med i den processen, och det är lite synd men det är en fråga om tid många gånger. 
(Cecilia) 

 
Bengt kommer närmare eleven i bearbetningsprocessen mycket på grund av närheten till 
datorerna i biblioteket: 
 

När jag hinner det så kan jag ju hjälpa dom med vad dom sysslar med, och jag kan lägga 
märke till om något är helt galet just i bearbetningsprocessen. Som till exempel att man 
så att säga tar en massa texter utan att veta vad det handlar om eller om man har en 
alldeles för svår text. Mycket handlar om nivå och söker dom själva så är det inte alltid så 
lätt, det att dom tagit är en för svår text, att dom kan erkänna, den här texten är för svår 
för mig och då kan det vara bra att leta vidare, eller man kan kanske säga jamen du har 
fått en alldeles för svår fråga, du måste omformulera frågan och gå tillbaka ett par steg 
här nu för att du ska kunna ro i land det hela. Sen så är det rent lärarmässigt i uppgiften 
eller så, var betyder det här ordet, hur kan man förklara det här ordet, det gör en 
fruktansvärt allmänbildad som bibliotekarie… så det är en vanlig uppgift, att var en sorts 
ställföreträdande lärare eller vuxen i lokalen som hjälper med förförståelsen. (Bengt) 

 
Bibliotekarierna uttrycker viss skepsis mot arbetsuppgifterna eleverna ställs inför. 
Eleverna har svårigheter med att förstå uppgiften och det leder till att de inte förstår vad 
de ska få fram av sitt material. Bengt anser att mycket av elevernas svårigheter med att 
bearbeta sina källor ligger i hur uppgifterna är utformade av läraren. Han talar om 
”galna tredjemannen frågor” som eleverna inte förstår eller som inte går att lösa med 
enkel informationssökning på Internet: 
 

Jag har fått jättemånga elever som innan kursen (en informationssökningskurs för lärare, 
vår notering) i alla fall hade helt galna tredje mannen frågor, alltså frågor där man får den 
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genom läraren, och man vet att man får lärarens fråga istället för elevens fråga. Där 
eleven faktiskt inte förstår frågan överhuvudtaget och där frågan är ställd på en sån nivå 
att det inte går att hitta material på den nivån så att eleverna kan förstå. Så mycket tycker 
jag ligger i förarbetet faktiskt, i uppgifternas utformning, absolut som lärare och pedagog 
eller vuxen måste man kolla om den här uppgiften är genomförbar att söka på Internet 
t.ex. om det är det man ska göra. (Bengt) 

6.2.3 Värdering av källor 

Värdera en källa innebär bland annat att kunna avgöra om en källa är relevant för en 
uppgift och om innehållet i materialet är användbart. Uppfattningen att elever är 
okritiska i bedömningen av sin träfflista vanligt förekommande i vårt intervjumaterial. 
Bengt menar att elever uttrycker sig på ett sätt som ger intrycket av att de är väldigt 
kunniga och medvetna men att de i praktiken är väldigt okritiska:  
 

Dom är ofta väldigt duktiga på att prata om det, dom är kunniga retoriskt sätt, dom vet, 
dom kan dra exempel, men i praktiken praktisk kunskap så är det ofta lite annorlunda, det 
är stor skillnad mellan hur dom pratar och emellan vad dom gör. Ofta är dom väldigt 
snabba till att ta till sig en webbsida, dom läser nästan aldrig av dem. (Bengt) 

 
När det gäller begreppet källkritik lägger våra respondenter fokus på bedömning av 
källans tillförlitlighet det vill säga vem som står bakom informationen. Källkritik är 
något som samtliga respondenter anser är viktigt och tar upp när de talar om 
undervisningens kunskapsinnehåll. Bibliotekarierna Bengt och Anders hänvisar till 
tillförlitliga källor och länksamlingar och försöker få eleverna att tänka källkritiskt: 
 

Jag försöker bredda deras Internetsökningar i alla fall till att använda länksamlingar, att 
söka i Artikelsök så att de får en viss bredd på antalet tjänster som dom använder på 
datorn. (Bengt) 

 
Jag gick igenom lite grann hur, vad det fanns för länksamlingar, framför allt då såna där 
kvalitetslänkar och försökte förklara för dom att det är bättre att gå den vägen än att söka 
via Google, för man vet inte riktigt vad man får, och försöka få in det tänket då att man 
ska va lite källkritisk. (Anders) 

 
Lärarna talar istället om elevernas oförmåga till källkritik och ser stora brister i hur de 
förhåller sig till information. Respondenterna är eniga om att eleverna är okritiska till 
vad som finns på Internet. De menar att inställningen hos eleverna verkar vara att det 
som är skrivet upplevs som tillförlitlig information. Aspegren ger en beskrivning om 
hur elever är ivriga att komma igång och hur de kan komma med ett material utan 
referenser och källor: 
 

En del är ju ivriga att komma igång och sitter ju hemma och plockar fram material, och 
sen ibland har man lite svårt att övertyga dom om att, jamen du kan inte använda det här 
som en bra källa, du vet ju inte ens vem som har skrivit det, för oftast kanske dom inte 
har med adressen eller dom kommer med en text som dom inte kan tala om alls för mig 
var den kommer ifrån… och då tycker dom att; men jag har ju material här, varför kan 
jag inte använda de? Och så tycker inte dom att det är så viktigt, jag menar, det måste ju 
stämma och så, att dom kanske inte alltid reflekterar så mycket över vem som har skrivit 
och var det kommer ifrån. (Aspegren) 

 
Både bibliotekarier och lärare tänker i första hand på Internet när de tala om källkritik. 
Nätet framställs som en källa med mycket skräp och att eleven är godtrogen och köper 
detta. Bland lärarna framkom problemet med hur elever hänvisar till Google som källa 
och att eleverna inte förstår att Google är en sökmotor. Det som anses viktigt att eleven 
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lär sig är förmågan att kunna skilja på bra och dåliga källor. En bibliotekarie använder 
sig av befintliga sidor på nätet för att visa skillnaden mellan en seriös och en oseriös 
källa.  
 
En annan aspekt som förekommer framför allt bland lärarna är att källkritisk förmåga 
hör ihop med mognad. Aspegren ser en koppling mellan källkritiks förmåga, praktisk 
erfarenhet och ålder: 
 

Det är klart att när niorna skriver uppsats så har ju dom också kommit längre och så, och 
dels har man jobbat med det mer och dom har fått en annan förståelse. Så niorna har 
kanske kommit längre i den mognadsprocessen när man börjar förstå vad som är bra 
material och vad man ska passa sig för eller så. (Aspegren) 
 

Almkvist anser att mognaden visar sig i förståelsen kring hur materialet får användas: 
 

Det är ju mycket det här att det är förbjudet och man får inte, den diskussionen är det ju. 
Det har ju barn väldigt svårt att förstå, dom tycker att i och med att dom har tagit det på 
Internet så då har dom ju faktiskt letat upp fakta, sen att dom skriver av precis som det 
står, det är ju en viss mognad där. (Almkvist) 

 
En mer framträdande aspekt på förmågan till källkritisk är de personliga egenskaperna. 
Det uttrycks som att ”det skiljer sig mycket” och ”att det är olika”. Elever som redan är 
duktiga de starka har lättare än de som är svaga. Detta har att göra med elevens 
läsförmåga och ordkunskap. 

6.2.4 Informationssökningsprocessen 

Innehållet i undervisningen beskrivs av många som en stegvis process. Eleven börjar 
med att formulera sin sökfråga för att där efter gå till böckerna i biblioteket och sedan 
till datorerna och Internet. En vanlig beskrivning är att eleven rusar till datarummet och 
att lärarna försöker hejda dem. De vädjar till dem att börja i biblioteket och 
uppslagsböckerna för att orientera sig i sitt ämne innan de börjar söka på Internet. 
Carlgren menar att elever idag förkastar den information som finns att finna i böcker: 
 

För att det nu finns Internet så innebär inte det att det inte finns böcker, om det nu är så 
att datorerna är upptagna som dom väldigt ofta är då behöver man ju inte bara gå och 
vänta på att en dator ska bli ledig och vara totalt handlingsförlamad utan man kan titta i 
ett uppslagsverk, vi har ju ganska skapligt, och även litteraturböcker, faktaböcker i 
litteraturvetenskap, det är ju inte så att allting man ska jobba med i skolan har hänt det 
sista halvåret, så det är gammalt bara för att det står i en bok. (Carlberg) 

 
Bengt lyfter även fram elevernas upplevelser i sökprocessen: 
 

Mitt arbete med sökhistorien, som jag kallar den … den bestod av ett papper där de skulle 
använda som en loggbok helt enkelt, där jag hade ställt frågor som dom inte hade svarat 
på tidigare, nämligen hur har du sökt? Vilka källor använder du? Vilken ordning 
använder du dem? Vilka använde du först? Vad gick du sen? Vad var bra med det här? 
Vad var dåligt med det här? Så att de fick uttrycka sig lite runt om kring 
sökningsprocessen på något sätt, inte bara redovisa källor och göra en källista, det är ju 
det vanliga, utan att de fick göra, uttrycka, vad tyckte jag att jag fick ut mycket av, vad 
var inte bra, se litegrann vad deras känslor ligger inför sökningen … Tanken med det här 
var att de skulle uttrycka känslor runtomkring sökningen typ, visa på de stegen de gjort 
på vägen, det är ju Kuhlthau, man ska beakta hur eleven känner sig inför det här arbetet. 
(Bengt) 
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Flera av våra respondenter talar om hur avgörande elevens språkkunskaper är för hur 
eleven lyckas lösa sina uppgifter. Carlgren ser elevernas bristande ordförråd som ett 
hinder för deras förståelse: 
 

Att söka och hitta det klarar de på egen hand men sen måste man hjälpa dem väldigt 
mycket med att förstå vad som står i texten, de har mycket begränsat ordförråd, mycket 
begränsat ordförråd. (Carlberg) 
 

Med en svagare läsförmåga lyckas eleven helt enkelt inte sovra i textflödet eller förstå 
innehållet vilket påverkar möjligheterna för lärande hos eleverna. Almkvist ser brister i 
elevers sätt att försöka få en snabb överblick av en sidas innehåll: 
 

Hittar de inget så får de hjälp med att formulera om frågan, det är ju ett moment som för 
många kan vara väldigt svårt, du måste ju läsa på ett visst sätt, du måste ju sökläsa när du 
letar fakta och det är inte alla som klarar det så man får gå in och hjälpa dom och kanske 
ge lite förslag på vad dom kan leta efter. (Almkvist) 

 
Att göra den funna informationen till sin egen förståelse och skriva en text med egna 
ord är något som respondenterna tar upp som en central del i elevernas lärande men som 
alltför ofta inte uppnås. 

6.2.5 Analys: Vad sägs om kunskapsinnehållet i undervisning 
gällande informationssökning? 

Innehållet i undervisningen i informationssökning påminner om varandra på flera 
punkter i de undersökta skolorna. Speciellt utmärkande för detta är undervisningen i 
bibliotekskunskap. Vi uppfattar att respondenterna, som i delmomentet 
bibliotekskunskap uteslutande är bibliotekarier, verkar vara klara över det 
kunskapsinnehåll de vill förmedla till eleverna. Respondenterna har ett klart och tydligt 
upplägg över den just den specifika pedagogiska situationen (Stensmo 1994) och tycks 
se bibliotekskunskapen som en viktig introduktion till bibliotekets alla möjligheter för 
att främja elevens fortsatta studier. Vi tolkar det som om de har ställt sig de didaktiska 
frågorna inom detta delmoment i undervisningen.  
 
Undervisningen präglas av förhållandevis reflekterade metoder. Det är med innehållet i 
informationssökningsundervisningen gällande mediet Internet som problemen blir 
påtagliga. Samtliga respondenter är rörande överens om att elevernas 
informationssökning på Internet är ytterst komplicerad.  
 
Elevernas oförmåga till källkritik återkommer vid upprepade tillfällen i vår studie. Vi 
ser dock få indikationer på att innehållet i undervisningen anpassas så att eleverna kan 
få öva mer i att tänka källkritiskt i sin informationssökning. Innehållet i undervisningen 
tycks fortsätta i samma anda trots respondenternas medvetenhet om problematiken i 
elevernas informationssökning på Internet.  
 
Vi reflekterar över det faktum att bibliotekarien i stort sett inte är med vid elevernas 
bearbetning av den funna informationen. En sådan pedagogisk situation (Stensmo 1994) 
tycker vi skulle bidra med möjlighet för återkoppling, som är ett effektivt redskap för 
lärande enligt pedagogisk forskning. 
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6.3 Vad sägs om mål för undervisning i 
informationssökning? 

Vad som redovisas om mål med undervisning i informationssökning bygger på vad 
bibliotekarier och lärare talat om när de berättar om sin undervisning. Respondenterna 
uttrycker en påfallande stor spridning av svar gällande syfte och mål med sin 
undervisning, som motsvara frågan varför. I materialet har vi urskiljt fem olika 
uppfattningar av mål nämligen lära för livet, lära för skolan, informationskompetens, 
den fjärde basfärdigheten och källkritiskt reflekterande elever. I många fall uttalar sig 
respondenterna om flera mål med sin undervisning och utsagor från samma respondent 
kan därmed förekomma under mer än en kategori. Kapitlet avslutas med en analys över 
sådant som vi uppmärksammat som särskilt intressant angående mål för 
informationssökningsundervisningen. 

6.3.1 Lära för livet 

I vårt intervjumaterial finns det respondenter som uttryckt en central tanke i att deras 
mål för undervisningen är att ge eleverna den insikt som de menar krävs för att kunna 
leva i dagens samhälle som präglas av ett enormt informationsflöde. I dessa utsagor 
återfinns en tanke som går utanför det skolspecifika med målsättning att lära för livet. 
Anders ger uttryck åt en demokratisk aspekt i informationssökningsundervisningen. 
 

Det är ju ett informationssamhälle, det är jätteviktigt att kunna hitta information, det är en 
demokratisk fråga. (Anders) 
 

Medan andra respondenter talar om att deras mål med undervisning är att eleverna ska 
bli ”fullvärdiga unga vuxna” i vårt samhälle.  
 
Flera av respondenterna talar om elevernas språkförståelse som en central fråga i 
informationssökningsprocessen. De menar att för att eleverna ska förstå informationen 
och tillägna sig kunskap borde mer resurser läggas på ren språkförståelse även i 
informationssökningsprocessen, de menar att de elever som inte har dessa 
språkkunskaper halkar efter i skolan och redan här grundläggs stora klyftor eleverna 
emellan. 

6.3.2 Lära för skolan 

Lärarna talar i större utsträckning om informationssökningsundervisningen och dess mål 
i ordalag som tyder på fokus till skolans kontext. Elever ska söka information utanför 
läroboken och bearbeta den för att exempelvis uppnå en viss nivå i betygskalan. 
Cronqvist påpekar att informationsöknings undervisningen delvis är eftersatt och menar 
att eleverna kan komma att stötta på problem när de kommer i gymnasiet. 
 

Det finns mer att göra på ett högstadium med det här med informationssökning och det är 
ju mer för att de inte ska få så stor belastning när de kommer till gymnasiet. 
(Cronqvist) 
 

Andra uppfattningar som framkommer som vi placerar i lära för skolan är att 
respondenterna påtalar vikten att kunna skriva referenser och det förekommer 
uttalanden som betydelsen att använda sig av rätt antal källor för att elevens arbete bli 
godkänt. 



 41 

En återkommande utsaga hos respondenterna är uppgiftens utformning. Exempelvis 
skriver elever uppsatser i både sjuan, åttan och nian, det är ett sätt för eleverna att göra 
fördjupningar i ett ämne och lära sig arbeta självständigt. Det tycks som om 
respondenterna med hjälp av uppgiftens form menar sig ha kontroll över de mål som 
ska nås angående elevens lärande står i relation till hur uppgiften är utformad. Cronqvist 
förklarar att strukturen på arbetet ska förhindra fusk. 
 

Dom ska ju följa mallen, dom ska ha syfte, dom ska ha frågeställningen, metod del till 
viss del kan vara med och så vidare, det ska vara en faktadel, det ska vara en diskussion, 
följer man den ramen är det ju inte sådär jättelätt att fuska, utan man måste hitta någon 
form av färdigt arbete som passar in just på sitt och det blir ju svårare och svårare. 
(Cronqvist) 

 
Bibliotekarierna uttalar en viss tveksamhet kring lärandet i en del arbetsuppgifter som 
eleverna får och menar att det många gånger är besvärligt för eleven som lämnas själva 
med för stora frågeställningar. Dessutom ska eleven hantera ett omfattande och 
invecklat informationsflöde på nätet. 
 

Tyvärr så utelämnas eleven till sig själva många gånger att söka att fixa det, man tror att 
dom har en kunskap som dom inte har många gånger. Jaha du ska ha om ett stort ämne 
exempel Islam men man begränsar inte, vilket skulle vara önskvärt då från lärarnas sida, 
du ska ha om det här, så man snävar in det, för det blir så gigantiskt för dom. (Cecilia) 
 

Aspegren menar att det är viktigt att se på lärandet i hela processen och inte bara 
fokusera på själva slutprodukten. 
 

Det handlar absolut inte bara om att bedöma den färdiga faktauppsatsen eller det färdiga 
föredraget utan lika mycket att bedöma processen. Jag har svårt att godkänna en elev som 
jag inte har fått se nåt av i processen som säger att jag jobbar inte i skolan, jag gör allt 
hemma och så kommer med något färdigt. Det tycker jag är lite svårt, att se om den 
eleven verkligen har nått målen. Så mycket mer att bedöma processen och vad dom har 
lärt under vägen, det finns ju inga mål för hur duktig du är på att, att söka information på 
Internet eller så men ser man en elev som har lyckats väldigt väl i det här och lyckats få 
fram bra material på egen hand, det är klart, ja att det måste vägas in även det i 
bedömningen, det tycker jag. (Aspegren) 

 
Bengt talar om materialet sökhistorien som ett alternativt sätt att reflektera kring 
elevernas informationsfärdighet och menar att det inte bara är i slutprodukten som man 
ser elevens lärande i den komplexa informationssökningsprocessen. 
 

Detta är en sak som man inte har tittat på direkt innan, hur tänker en elev som söker, så 
att det inte är bara slutprodukten, hur tänker dom under tiden. (Bengt) 

6.3.3 Informationskompetens 

I vår undersökning är det främst bland bibliotekarierna som det finns ett mer utpräglat 
mål att genom undervisningen i informationssökning göra elever mer 
informationskompetenta. Cecilia uttalar ett mycket tydligt mål med sin undervisning, 
eleverna ska bli informationskompetenta. 
 

De ska veta hur de ska hitta själva och hur de ska tänka och undvika. Att de hittar bra 
information och löser uppgifter själva. (Cecilia) 
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6.3.4 Den fjärde basfärdigheten 

Almkvist menar att målet med undervisning i informationsökning är att ge eleverna 
ytterligare ett redskap när de ska hantera informationsflödet. 
 

Man vill ju att dom ska kunna dra nytta av det vi lär oss, att man integrerar i alla ämnen 
för man har kanske behov av att söka information även i andra ämnen, och att dom ska 
lära sig att behärska dels referensbiblioteket, uppslagsböckerna och att dom ska vara 
kritiska när dom är på Internet och inte bara köpa allt som finns där, det finns mycket 
skräp det är ju så, man försöker leda in dem på bra samlingssidor, länkskafferiet, Annas 
burkar mitt mål är att dom ska få ett verktyg till helt enkelt. (Almkvist) 

6.3.5 Källkritiskt reflekterande elever 

Respondenterna påtalar vikten av att utveckla elevernas förmåga att tänka kritiskt. I vårt 
material omnämns elevers brist av kritiskt tänkande genomgående i samtliga intervjuer. 
Eleverna beskrivs som godtrogna och att de gärna skriver av eller klipper och klistrar i 
text de inte bearbetar och gör till sin egen. Fokus på det källkritiska är mest frekvent i 
kommentarer från lärare.  
 

Mer källkritiska reflekterande elever skulle jag vilja säga är det primära målet. Att dom 
ska vara källkritiska mot allt dom ser, inte bara på nätet utan även när dom lyssnar på 
nyheter eller vad det kan va. Att föra diskussioner kring det. Det gjorde vi mycket vid 
valet i höstas till exempel, att vi diskuterade, vad är det för budskap man sänder ut och att 
vara kritisk mot vad andra säger och att tänka till, vad tycker jag själv. (Aspegren) 

6.3.6 Analys: Vad sägs om mål i undervisning gällande 
informationssökning? 

Respondenterna i vår studie talar om mål som dom har för sin undervisning i 
informationssökning på ett mycket varierat sätt. Allt ifrån mycket sakliga såsom att 
kunna låna själva och hitta i bibliotekskatalogen till att förbereda eleverna inför deras 
inträde som vuxna medborgare till ett samhälle som är överöst med information.  
 
Det tycks inte finnas någon gemensam planering eller gemensamt mål att arbeta efter, 
på dessa skolor. Detta anser vi är märkligt då Lpo 94 har tydliga mål och riktliner 
uppsatta över vad elever ska uppnå och vad lärare ska sträva mot med sin undervisning. 
En orsak till avsaknaden av gemensamma mål kan delvis bero på att 
informationssökning inte ses som ett enskilt ämne av lärarna och där av saknas en 
gemensam planeringsgrund.  
 
Vi noterar att det till stor del är svårt att koppla den undervisning som bedrivs i 
informationssökning till att harmonierar med de mål som respondenterna säger sig ha 
med sin undervisning. I vår studie finner vi dock några respondenter som talar om målet 
med sin informationssökningsundervisning på ett sådant sätt att vi tolkar det som 
undervisning är reflekterad och där metoderna dels harmonierar med det syfte som 
respondenterna säger sig ha med sin undervisning. Detta tyder på att deras undervisning 
i informationssökning bygger på varierade arbetsformer där olika kunskapsformer 
tränas, vilket är något som skolan ska arbeta för (Lpo 94; Carlgren 1999, s. 31). 
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6.4 Vad sägs om metoder för undervisning i 
informationssökning? 

Vad som redovisas om metoder för undervisning i informationssökning bygger på vad 
bibliotekarier och lärare talat om när de berättar om hur de bedriver sin undervisning. 
Utefter vad som framkommit i intervjuerna har vi kommit fram till fyra kategorier av 
uppfattningar gällande metoder i informationssökning. Dessa är planering och 
organisation, läromedel, stödstruktur och ämnesintegrering. Fokus i vår undersökning 
är den undervisning i informationssökning som bibliotekarierna bedriver men även 
lärarnas metoder i samband med att elever självständigt söker information är intressant i 
vår undersökning då vi inte ser på bibliotekariernas undervisning som fristående utan en 
del i ett komplext sammanhang. Kapitlet avslutas med en analys över sådant som vi 
uppmärksammat som särskilt intressant angående metoder i informationssöknings-
undervisningen. 

6.4.1 Planering och organisation 

I denna kategori beskrivs en undervisningssituation som är planerad och organiserad på 
något vis det vill säga inte den undervisning som sker i biblioteket mer ostrukturerat vid 
handledning. På de undersökta skolorna kan vi uppfatta tre något skiftande sätt att 
planera och organisera kring lektionerna i informationssökning som bibliotekarierna 
utför.  
 
Anders undervisning i informationssökning sker i samband med något tema eller större 
arbete och på förfrågan av den aktuella läraren. Undervisningen startar i biblioteket med 
en grupp elever om 9-10 stycken där främsta syftet är att visa faktaavdelningen och ge 
tips och visa hur man använder uppslagsverk. Därefter fortsätter lektionen i datasalen 
där Anders har en genomgång i hur man kan förbättra sina sökningar på nätet och råd i 
hur man använder länksamlingar. Läraren Aspegren framhåller Anders inträde i 
egenskap av expert i ämnet och som kallas in vid behov från läraren. 
 

Att Anders kommer in: det har ju varit på mitt initiativ att jag har bett Anders om hjälp 
för att jag känner att där måste jag ha visst stöd dels tidsmässigt, att hinna uppdatera sig 
själv. Jag menar visst när jag skrev uppsatser på högskolan så fanns det vissa sidor som 
jag tog hjälp av men det finns ju så många bättre sidor som är anpassade för ungdomar 
idag och där är Anders mycket mer uppdaterad så jag tycker att det är jätteviktigt att 
kunna ha ett samarbete med biblioteket. (Aspegren) 

 
Bengt arbetar utefter en arbetsplan som skolbiblioteket har. Ett av syftena i den planen 
är att ge eleverna kunskaper i att söka och kritiskt granska information. Bengt planerar 
och bokar själv in undervisningen i informationssökning som främst inriktar sig till 
informationssökning på datorn. I åttan får eleverna undervisning i just 
informationssökning på webben och en introduktion av källkritik. Bengt börjar med ett 
förberedande grundläggande teoretiskt pass i en lektionssal i helklass. Vid ett senare 
tillfälle kommer en uppföljning i form av en lektion med praktiska övningar i 
bibliotekets datasal och då är eleverna i halvklass eftersom datasalen endast rymmer åtta 
personer. I nian är det meningen att de tidigare kunskaperna ska fördjupas och nätetikett 
tas upp. Läraren Berggrens uttalanden tyder också på en viss struktur och uppdelning på 
skolan, i vem som gör vad i undervisningen i informationssökning. 
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Bengt hjälper ju till med det, men jag har ju också, det beror sig på… han pratar ju om 
nätet han har alltid lektioner om sånt, han tar in alla och pratar om det. Men liksom resten 
av det, det finns ju många vägar att gå så att säga. (Berggren) 

 
Även Cecilia följer en arbetsplan som skolbiblioteket har och på skolan där Cecilia 
arbetar är undervisningen i informationskompetens schemalagd sedan en kortare tid och 
omfattas av ett lektionstillfälle per vecka. Upplägget är att en klass undervisas i en 
timme och nästa vecka är det en annan klass och så vidare tills alla klasser har hunnits 
med. Sen börjar man om och tanken är då att en fördjupning ska ske. Lektionen inleds 
med en kort genomgång och sedan arbetar eleverna med olika uppgifter. Cecilia uttalar 
en viss skepsis till att det inte råder någon direkt samsyn mellan lärare och bibliotekarie 
kring undervisningen i informationssökning. Något som hon menar troligtvis beror på 
att det är nytt och sker under nya former så på längre sikt kanske man ser mer fördelar 
med undervisningen i informationssökning utförd av bibliotekarier menar Cecilia. 
Lärarrespondenten Cronqvist ger också intrycket av en brist i samsyn kring organisering 
och struktureringen av undervisningen. 
 

Det behövs nog mer samarbete där också, det är ju det Cecilia med har märkt av att dom 
varit dåliga på att söka information när de kommer till henne och ber att hon ska hjälpa 
dom det är väl därför som hon har satt i gång detta, men alltså 40 minuter i en grupp det 
räcker ju inte långt om de verkligen ska bli mer kunniga på det måste ju vara mer 
kontinuerligt och där är vi ju inte idag men det skulle säkert bli bättre om man hade en 
helhetslösning på det, så vi får väl se, jag hade gärna sett att man tagit med några lärare 
här i diskussionen om hur man ska lägga upp det, det hade nog behövts.(Cronqvist) 

6.4.2 Läromedel 

Under denna kategori presenterar vi det arbetsmaterial som respondenterna berättat att 
de använder i samband med någon undervisningssituation i informationsökning. 
 
I ett projekt med ett antal pedagoger har Bengt utarbetat ett eget material där elever i 
årskurs nio deltog. Materialet som Bengt benämner sökschema eller sökhistorien består 
av ett antal papper likt en loggbok där eleverna ska beskriva vad de gör under sin 
informationssökning. Bengt tycker det är viktigt att låta eleverna besvara frågor kring 
hur de upplever sökprocessen. Sökhistorien är tänkt som ett hjälpmedel för eleven, 
genom att loggboken exempelvis blir ett stöd i processen och checklistan är tänkt att 
fungera så, att lärarna kan kontrollera ifall de sökt information i de olika medier som 
föreslås och ge eleverna idéer om var och hur de ska fortsätta sitt sökande. Dessutom 
skall eleven notera sin källa i loggboken vilket Bengt menar ofta är något som eleven 
gör i efterhand. 
 
För bibliotekarien kan sökhistorien fungera som en källa till användbar information av 
elevens process i informationssökandet. Bengt menar att vissa typer av medier eller en 
viss typ av källa kanske inte fungerar utan utgör ett hinder för vissa elever då texterna är 
för svåra att förstå. Bibliotekarien kan då arbeta med att finna en bättre mer anpassad 
väg framåt för eleven. Bengt menar att pedagogerna också har nytta av att se elevernas 
sökprocess och inte bara till slutprodukten. 
 
Cecilia arbetar efter ett eget utarbetat material under konceptet informationskompetens. 
Det är upplagt som en arbetsuppgift där eleven följer anvisningar och svarar på frågor 
för att bekanta sig med nya sökvägar. Cecilia relaterar till tidigare erfarenheter av 
undervisning som legat på för hög nivå för eleverna. 
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Jag är lite emot att dom går för djupt in eftersom jag har gjort det tidigare och det inte 
blev så bra, då blev dom nästan avskräckta för jag gick in och så hade jag 
informationssökning, och så hade jag sånt där som trunkering och boolesk sökning och 
sånt där, och det insåg jag att det var inte den nivån som dom behövde, det kommer 
senare. (Cecilia) 

 
Nu har Cecilia omarbetat innehållet och undervisningen ligger på en mer greppbar nivå 
med inriktning på praktiska saker.  
 

Dels vad vi har för databaser, var man hittar i dom och att dom finns under bibliotekets 
hemsida sen går jag igenom länklistor och tidskrifter som är bra på nätet och sen får dom 
göra övningarna ur materialet. Sen går jag också igenom vad referenser är som också är 
en bit av informationssökningen. (Cecilia) 

 
Flera respondenter beskriver en påtaglig brist på datorer och att den svårtillgängliga 
datorsalen utgör ett dilemma när eleverna ska söka information. Det finns stora 
skillnader gällande elevers datorkunskaper. Respondenterna menar att skolan skulle 
kunna utjämna detta med hjälp av fler och mer tillgängliga datorer. Cronqvist påtalar 
vikten av att ha tillgång till datorer sett ur elevernas perspektiv. 
 

Eleverna dom är duktiga på två saker på datorerna, det är att spela spel och chatta men 
sen är det rätt tunt, dom är dåliga på att använda ordbehandling dom är väldigt dåliga på 
hur man sparar saker och ting, sånt som man många gånger tar för självklart när dom är 
12, 13, 14 år att dom behärskar men det gör dom ju inte, Dom är dåliga på att använda 
datorn som ett arbetsredskap och det är detsamma när dom ska söka information det tar 
stopp rätt fort så man får verkligen hjälpa till. (Cronqvist) 
 

Almkvist ger en bild av hur lärarna anser att bristen på datorer påverkar deras 
undervisning. 
 

Jag kan bli oerhört frustrerad över att vi ha så dåligt med datorer. Många gånger skulle 
man vilja ha lektioner med diskussioner som är mer riktat mot Internet. Men man är 
begränsad av att datasalen är upptagen, att man inte kommer intill där. (Almkvist) 

6.4.3 Stödstruktur 

En återkommande angelägenhet i vårt intervjumaterial är utsagor kring det stöd som 
eleverna är i behov av under sin informationssökningsprocess. Detta framkommer 
främst bland lärarnas sätt att tala om metoder i undervisningen. Det kan exempelvis 
gälla de arbetsuppgifter som eleverna arbetar med. I intervjumaterialet finner vi en 
mängd olika sätt att förhålla sig till detta. Cronqvist vill inte styra eleven i sitt val av 
källor utan menar att en dialog efter det att eleven hittat information är att föredra. 
 

Nä upplägg… jag tycker det är bra om eleverna själva lär sig hitta olika källor så jag styr 
inte så mycket däremot så vill jag ju att de ska föra en dialog när de hittar någonting att 
de visar vad de har hittat för information och så och då kan man ju föra den diskussionen 
om det är en trovärdig källa eller ej trovärdig källa. (Cronqvist) 

 
Aspegren uttrycker dock att det inte går släppa eleverna för fritt i sitt sökande efter 
information utan föredrar att styra eleverna i rätt riktning från start om det går. 
 

Släpper man många för fritt och direkt och säger ner och sök information själva så fixar 
dom inte det, för då kommer dom med en massa sidor och en massa utdragna papper från 
sidor som dom inte har någon aning om var dom har varit inne och hittat egentligen och 
då är det bättre att försöka styra det från början och försöka hjälpa dom, för det ska ändå 
vara en läroprocess i detta. Det ska ju inte bara vara att man lär sig mer om USA eller vad 
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man nu väljer att skriva om utan det är ju en minst lika viktig bit att dom får med sig det 
här att lära sig hitta bra fakta, hitta bra material och att vara källkritiska till det de hittar. 
(Aspegren) 
 

Carlberg anser att det självständiga arbetet med informationssökning är tidskrävande 
och missgynnar vissa elever. 
 

Man hinner ju inte med alla, de som frågar mest får ju mest stöd och det är ju ett dilemma 
med den typen av arbetsuppgifter förtidigt, de som inte frågar har ju en benägenhet att 
vara tysta och försvinna och då blir det väldigt lite utbyte för dom. Det får man inte 
glömma bort tycker jag. (Carlberg) 

 
Aspegren lyfter fram interaktionen mellan eleverna som en ofta outnyttjat metod för 
stöd och lärande. Exempelvis genom att eleverna för dialoger och diskuterar med 
varandra och med vuxna både i skolan och utanför eller via återkoppling och reflektion. 
 

Alltså när jag går runt och läser så kan jag bara säga att lyssna upp lite, det här har hon 
fått till jättebra eller det här har han lyckats med, lyssna här, här kan ni få lite idéer hur ni 
kan lägga upp de, så att dom inser det här med medarbetarskap, att dom kan vara till nytt 
för varandra, att det är inte bara jag som behöver vara vägledaren jämt utan att dom 
faktiskt kan ge varandra väldigt mycket, och det tror jag att vi måste jobba jättemycket 
med, att dom får feedback på varandras grejer, mycket mer vara med och bedöma och 
läsa varandras arbeten så att dom kan få så mycket tips och idéer bara därifrån. Och i den 
där informationssökprocessen att dom hjälper varandra. (Aspegren) 

 
Intervjusamtalen med bibliotekarierna ger en ganska samlad syn på att de upplever att 
eleverna alltför ofta lämnas själva i sin informationssökningsprocess. De anser att 
eleverna ofta är dåligt förberedda inför sin informationssökning. Bengt reflekterar över 
att pedagogerna tycks tro att eleverna har en kunskap som de inte har och att eleven 
många gånger behöver begränsa sin sökfråga eller omformulera den. 
 

Det finns en övertro till att allt finns på Internet, och allting finns men inte på de nivåerna 
eleverna behöver, mycket tycker jag ligger i förarbetet faktiskt, i uppgifternas 
utformning, absolut som lärare och pedagog eller vuxen måste man kolla om den här 
uppgiften är genomförbar att söka på Internet t.ex. om det är det man ska göra. Det måste 
vara första grejen. Jag är t.o.m. så hård att jag kan tänka mig att om man ska börja med 
Internet sökning, och göra ett arbete med bara Internet sökningar, kolla igenom alla 
webbsidorna skriv ner webbsidorna på ett papper så att eleverna har det, det är ju text 
som vilken lärobok som helst, och inte bara släpp lös dom för det är som att slå i ett jätte 
jättelexikon utan ordning om ni förstår vad jag menar, och det gör ingen gladare av att 
inte få någon vägledning Utan för det första utforma uppgifterna så att de är kollade och 
genomförbara och sen, givetvis stödja under vägen då med bearbetningen. (Bengt) 

6.4.4 Ämnesintegrering 

Flertalet respondenter, främst bibliotekarier uttalar vikten av intrigering i 
informationssökningsundervisningen till de olika ämnena eleverna arbetar med då de 
menar att eleverna därmed ser ett tydligare sammanhang och skapar i och med det en 
bättre förståelse för innehållet i undervisningen. Cecilia poängterar vikten av att koppla 
samman hennes undervisning med en skoluppgift där informationssökning ingår. Då ser 
eleverna en vinst med hennes undervisning. 
 

När eleverna får en uppgift, är dom mer intresserade av att hitta någonting, och det är då 
man ska fånga dom. En del elever säger, varför ska vi göra det här? För de har inget som 
är knutit till det och då är det svårare att motivera dom, om det bara blir 
informationssökningslektion. (Cecilia) 
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Eller som Anders uttrycker det, att det är genom konkret anknytning med den övriga 
undervisningen som informationssökningsundervisning blir meningsfull. 
 

På detta sätt ser dom ju meningen med mitt inslag. Jag tror det är så man måste göra. 
Dom är väldigt pragmatiska och måste se någon slags mening med vad dom gör hela 
tiden. (Anders) 

 
Bengt däremot ser inga problem med att lyfta fram vikten av informationskompetens 
och göra det till ett fristående ämne där bibliotekariens kompetens kan nyttjas på ett 
bättre sätt. 
 

Jag tror att informationssökningsområdet är lite grann ett hemligt område. Det är en 
gråzon mellan en massa ämnen, åtminstone på högstadiet, där man kan göra sig en nisch 
av det. Att man kan säga nämen jag tar hand om informationsökningen, jag har en 
utbildning i det. Jag kan utarbeta material i det och övningar för det här och det kan vara 
ett sätt att faktiskt också visa att man har en kompetens som inte pedagogerna har 
specialkompetens i. Jag tror att man se det som en kunskap man tillägnar sig under tiden 
och med rätt stöd, och har man klarat av informationssökning i ett ämne så kan man 
överföra mycket av dom kunskaperna till andra ämnen också. (Bengt) 

6.4.5 Analys: Vad sägs om metoder i undervisning gällande 
informationssökning? 

På de undersökta skolorna urskiljer vi tre något skiftande sätt att planera och organisera 
undervisning i informationssökning. Där exempelvis aspekter kring den pedagogiska 
situationen, kunskapssynen som tillsammans bildar den pedagogiska grundsynen 
(Stensmo 1994) visar på skillnader i hur undervisningen i informationssökning planeras 
och organiseras.  
 
På skola A är det läraren som tar initiativet till att det kommer tillstånd undervisning i 
informationssökning. Läraren ber bibliotekarien gå in och hjälpa till med sina 
specialistkunskaper i informationssökning då eleverna ska arbete med ett större 
specifikt arbete. Fördelen med en sådan pedagogisk situation är att eleverna kan placera 
informationssökningsundervisningen i ett tydligt sammanhang och får ett 
helhetsperspektiv till sin uppgift, något som ofta betonas som väsentligt för lärande 
inom pedagogisk forskning (Marton m.fl., 1987). Det negativa med denna typ av 
organisering kring undervisning i informationssökning som då endast initieras av 
läraren, är att den inte sker i alla klasser utan bara i de klasser som har lärare som anser 
att bibliotekarien har specialistkompetens i informationsökning och kan utgöra en resurs 
för elevernas lärande i informationssökningsundervisning. 
 
På skola B finns det en grundplanering och tydlig organisation kring undervisningen i 
informationssökning och som är återkommande i för elever i årskurs 7-9. Bibliotekarien 
har ett klart syfte med sin undervisning i informationssökning och tycker sig till en viss 
del vara med i elevernas informationsöknings process. Bibliotekarien på skola B 
upplever även att han tar del i elevernas bearbetning av den funna informationen. Delvis 
beror detta på att det i bibliotekets lokal finns en sal med datorer så att bibliotekarien 
rent praktiskt kan uppsöka eleverna när de arbetar där men vi tolkar detta även till att 
bibliotekariens pedagogiska och didaktiska medvetenhet påverkar hans sätt att arbeta 
för elevernas kunskaper i informationssökning.  
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På skola C finns det likt skola på B en grundplanering och tydlig organisation kring 
undervisningen i informationssökning. Men vi uppfattar en brist på samsyn och 
integrering gällande undervisningen i informationssökning, som respondenterna på 
skolan själva också påtalar, och att detta utgör ett dilemma.  
 
Ett intressant faktum i vår studie, vad gäller metoder i undervisning av 
informationssökning, är avsaknaden av arbetsmaterial. Ur ett sociokulturellt perspektiv 
talar man om att lärande medieras (Säljö 2000, s. 81). Det innebär att människan tar 
hjälp av olika redskap och använder dessa för att förstå omvärlden. Det viktigaste 
redskapet anses vara språket, men även böcker och datorer är sådana redskap. I 
pedagogisk verksamhet kan man säga att olika läromedel är att betrakta som viktiga 
redskap till lärande. I vår studie konstatera vi påtagligt få läromedel eller material som 
används av dem som undervisar i informationssökning. Vi menar att den typen av 
material borde vara till hjälp både för den som undervisar och i förlängningen till fördel 
för eleven. Det är exempelvis svårt att tänka sig att lärare inte skulle använda sig av en 
lärobok eller någon annan typ av material eller hjälpmedel när de undervisar i Svenska 
eller Historia. 
 
I vår studie är det endast bibliotekarierna som använder sig av någon typ av läromedel 
eller material i sin undervisning i informationsökning. En bibliotekarierespondent 
redogör för redan färdigt materialet som finns på nätet och menar att det utgör en 
mycket bra grund att arbeta utifrån. Två av bibliotekarierespondenterna använder sig av 
material de arbetat fram på egen hand. Det som vi tycker är extra intressant av dessa 
egna framtagna material är den så kallade sökhistorien som är förankrad i Kuhlthaus 
teori kring elevers känslor och upplevelser i samband med problemlösning och 
informationssökning. Vilken i sin tur vilar på en konstruktivistisk kunskapssyn 
(Kuhlthau 2004) som i Deweys anda poängterar hur väsentligt det är med att reflektera 
för att lärande ska ske (Nilsson 2003 s, 63). Sökhistorien kan ses som en metod som 
fokuserar processen i informationsökning och rent kunskapsmässigt relaterar vi 
kunskapsinnehållet till förtrogenhetskunskap (Carlberg 1999, s. 33) där just processen 
är det viktiga och inte slutresultatet. Sökhistorien har tagits emot med blandad 
entusiasm av bibliotekarierespondentens lärarkollegor. Vi tycker oss kunna uttolka ur 
vårt material att det sedvanliga sättet, att endast se till slutresultat som ett mått på 
kunskap, är det vanliga synsättet ur lärarperspektiv och inte helt lätta som 
skolbibliotekarie att utmana med nya metoder. 
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6.5 Analys med hjälp av praxistriangeln 

I följande kapitel ska vi belysa och reflektera över två exempel av undervisning i 
informationssökning. Situationerna som är beskrivna bygger på det som respondenterna 
berättat kring sin undervisning i informationssökning. Vi tar hjälp av den didaktiska 
praxistriangeln för att förtydliga kopplingen mellan kunskapssyn och förhållningssätt 
till de didaktiska frågorna och vad som visar sig genom praktisk handling. 
Praxistriangeln användas oftast som ett verktyg för analys av den praktiska teorin, alltså 
hur människan agerar och på vilka grunder. Vi använder praxistriangeln som ett verktyg 
för att på ett åskådligt vis beskriva vår tolkning av dessa två utvalda tillfällen som 
belyser två förhållningssätt till undervisning i informationssökning. 
 

 
P3 

Värderingar 
 

P2 
Erfarenhet 

Överförd kunskap 
 
 

P1 Handling 
 

 
 

Figur 1: Praxistriangeln. (egen tolkning ) 
 
Vi väljer att skildra ett i vår tolkning pedagogiskt och didaktiskt genomtänkt förfarande 
samt en enligt vår tolkning oreflekterad undervisningssituation. Praxistriangelns pil 
pekar från nivån P3 mot nivån P1. Detta för att de grundläggande värderingarna en 
individ har spiller av sig på det svar som formuleras till de didaktiska frågorna och där 
igenom visar sig i konkret handling. För att lättare förstå hur en handling hänger ihop 
med den didaktiska reflektionen och individens pedagogiska grund väljer vi att börja 
beskrivningen med nivå P1 och gå vidare med P2 och avsluta med P3. 

6.5.1 Sökhistorien som exempel på en pedagogiskt och 
didaktiskt genomtänkt uppgift. 

P 1 
En konkret handling i undervisningen: en loggbok delas ut till eleverna i samband med 
ett större arbete i nian. 
 
P2 
Materialet sökhistorien är medvetet valt och strukturerat på ett sätt som inte är så vanligt 
förekommande. Tanken är att eleven ska svara på frågor i sitt sökarbete som de inte 
svarat på tidigare, såsom hur de sökt, vilka källor de använt, var de sökte först och vart 
de gick sen. Vad de upplevde i sitt sökarbete som var bra och sådant som de uppfattade 
som komplicerat. Materialet är knutet till Kuhlthau och hennes forskning kring 
elevernas känslor och upplevelser i sökprocessen. Det medvetna tänket i uppgiftens 
struktur är att eleven ska visa upp sin sökprocess och att fokus inte läggs på 
slutprodukten. 
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Sökhistorien är tänkt att fungera som ett hjälpmedel i form av en checklista i 
informationsökningsprocessen så eleven noterar sina källor vid söktillfället, något som 
vanligtvis görs som en ren efterkonstruktion i samband med uppgiftens inlämning. 
 
Sökhistorien fungerar även som ett hjälpmedel för den som undervisar, då den kan 
utgöra en källa till användbar information av elevens process i informationssökandet. 
Bibliotekarien kan med hjälp av denna sökhistorik se de problem som eleven stöter på i 
sin process och därmed ha möjlighet att utveckla och förbättra informationssöknings-
undervisningen genom att finna en bättre och mer anpassad väg framåt för eleven. Även 
lärarna har nytta av att få en inblick i elevernas sökprocess och inte bara se till 
slutprodukten. 
 
P 3 
Undervisningen bygger på en avancerad uppfattning kring begreppet 
informationskompetens som inte stannar upp vid sökningen utan inbegriper hela 
informationssökningsprocessen, vilket inkluderar sökningen, användningen och 
bearbetningen av den funna informationen. Det övergripande målet med undervisningen 
är att göra eleverna till fullgoda unga vuxna. Men för sökhistorien, ett material som ska 
följa eleven under ett större arbete där tanken är att de ska beskriva sin sökprocess, finns 
ett speciellt uttalat syfte, närmare bestämt att få eleverna att reflektera över sin egen 
informationssökningsprocess. Att reflektera är något som poängteras som väsentligt vid 
lärande av såväl Piaget som Molander i tidigare forskning.  
 
Vi tolkar exemplet med sökhistorien som ett genomtänkt och reflekterat sätt att bedriva 
informationssökningsundervisning då bibliotekarien har ett klart mål med vad just 
denna övning i undervisningen ska utmynna i, att eleverna ska uppmärksamma något 
som dom sällan annars tänker på, sin egen informationssökningsprocess. Bibliotekarien 
har hämtat inspiration för hur undervisningen ska gå tillväga, dels grundat på elevernas 
svagheter och dels i den forskning som bedrivits av Kuhlthau i denna fråga. 
Bibliotekarien försöker påverka både lärare och elever att inte endast se till slutresultatet 
utan att det är vägen till hur tillförlitlig informationen lokaliserades som gör eleven mer 
informationskompetent. I analysen av vårt studiematerial tolkar vi att bibliotekarien har 
reflekterat över de didaktiska frågorna och inte ser kunskap som enbart faktakunskap. 
Kunskapssynen färgar som vi ser det den undervisning som bedrivs i 
informationssökning och vi upplever att mål och metoder harmonierar med varandra. 
Det är tydligt att bibliotekarien ställt sig de didaktiska frågorna om vad, hur och varför 
informationssökningsundervisningen ska se ut som den gör och att han organiserar den 
pedagogiska situationen (Stensmo 1994) därefter. 

6.5.2 Släppa elever till att söka fritt, som exempel på ett 
oreflekterat undervisningstillfälle. 

P1 
En konkret handling i undervisningen: att släppa elever till att söka fritt. 
 
P 2 
Denna handling att släppa eleverna fria motiveras med att eleverna inte ska styras i val 
av källor. Respondentens uppfattning är att eleverna är dåliga på att använda datorn som 
redskap och dåliga på att söka information, att det tar stopp och att det behövs stor 
hjälpinsats gällande detta. Det är ofta smått kaotiskt och många elever behöver hjälp. 
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Läraren har svårt med att hjälpa alla utan hjälpen går till dem som hörs mest eller som 
läraren av erfarenhet vet behöver mest stöd. Läraren upplever att många elever har 
problem med att hitta information på Internet som är anpassat till den nivå eleven 
befinner sig på. Trots detta väljer respondenten att inte ha något upplägg utan tycker det 
är bra att eleverna lär sig hitta olika källor på egen hand. En handlig som står i motsats 
till det uttalade målet med att eleverna ska blir källkritiska och vara väl förberedda 
innan de börjar söka efter information.  
 
P3 
Undervisningen bygger på en kunskapssyn där informationskompetens likställs med att 
kunna hitta information, kunna skilja källor från varandra och huruvida källan är 
trovärdig eller inte.  Denna uppfattning inbegriper även att kunna behärska olika 
sökmotorer, Internet och bibliotek. Det övergripande målet med undervisningen är att 
eleverna inte ska få så stor belastning när de kommer till gymnasiet och målet med den 
egna undervisningen är att eleverna ska blir källkritiska och vara förberedda innan de 
börjar söka efter information.  
 
Här upplever vi ett tydligt exempel på undervisning där informationssökning ingår som 
ett delmoment i en större uppgift men med avsaknad av planering och uttalat syfte med 
själva sökmomentet gentemot uttalade mål med undervisningen. Vi ser även en frånvaro 
av den så viktiga reflektionen över de egna handlingarna och erfarenheterna av 
elevernas problem (Rafste & Saetre 2004; Emsheimer 2005). Detta exempel på 
informationssökningsundervisning tolkar vi som ett mer ogenomtänkt sätt att bedriva 
informationssökningsundervisning på och där läraren inte tycks ha tänkt över den 
pedagogiska situationen (Stensmo 1994). Läraren säger sig ha som mål med 
undervisningen i informationssökning att eleverna ska blir källkritiska och poängterar 
att det är viktigt att eleverna är väl förberedda innan de börjar söka efter information. Vi 
tolkar dock att detta delmoment (söka information på Internet till ett större arbete) inte 
har någon genomtänkt struktur och att eleverna inte är tillräckligt förberedda. Eleverna 
ska med hjälp av datorn och Internet söka information till sitt arbete. Vi upplever att 
läraren inte har ställt sig de didaktiska frågorna i detta delmoment, när han låter 
eleverna söka fritt på Internet utan bättre förberedelser på vad det är som varje elev 
egentligen ska söka efter. Vi har svårt att se pedagogiska vinster med metoden ”släppa 
fritt” och tycker att lärarens kunskapssyn genomsyras av faktakunskap då det är det som 
han förväntar sig att eleverna ska hitta på Internet. 
 
Den mer genomtänkta informationssökningsundervisningen i våra exempel utförs av en 
bibliotekarie. Det tolkar vi som ett bevis på att en bibliotekarie med en formell 
utbildning (B & I) och med pedagogiska kunskaper, som är fallet i vårt exempel, 
genererar i en mer avancerad syn på både lärande och informationskompetens. 
Bibliotekarien ser på informationssökning som ett enskilt ämne och utgår från 
pedagogiska och didaktiska teorier i sin planering. Läraren ser informationssökning som 
ett delmoment inom sitt eget undervisningsämne och de didaktiska frågorna förbises i 
detta moment. 
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7. Diskussion och slutsatser 

Vi kommer i detta kapitel att diskutera samt knyta samman frågeställningar, den lästa 
litteraturen med analysen av vårt empiriska resultat. Kapitlet avslutas med uppsatsens 
slutsatser och förslag på vidare forskning. 
 
Vårt syfte med denna uppsats har varit att studera hur informationsökning undervisas 
sett ur ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv. Intresset har riktats mot 
undervisningens kunskapsinnehåll, mål och metoder. För att uppnå syftet formulerades 
följande frågeställningar: 
 

• Vilket kunskapsinnehåll undervisas i informationssökning? 
• Vilka mål förekommer gällande undervisning i informationssökning? 
• Vilka metoder används i informationssökningsundervisning? 

 
Nedan diskuteras sådant som vi ur ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv betraktar 
som särskilt intressant i förhållande till våra frågeställningar och tidigare forskning.  

7.1 Vilket kunskapsinnehåll undervisas i 
informationssökning? 

Tidigare forskning visar att det råder en relativt stor överenskommelse bland 
yrkesverksamma bibliotekarier när det gäller innehåll och uppläggning av undervisning 
i informationssökning (Bruce 1997; Limberg 1998; Lupton 2004). I vår undersökning 
ser vi att undervisningen många gånger tycks bygga på någon form av modell där 
tanken är att eleven steg för steg lär sig att bli informationskompetent. Detta verkar vara 
ett vedertaget tankesätt som vi drar paralleller till den undervisningsmodell som Kühne 
(1993) skapade och som just innebar att eleverna lär informationssökningsstrategier 
genom att följa en viss ordning i sökandet. Vilket skulle leda till att eleverna 
systematiskt tränas i informationssökning. Vi tolkar att detta utgör ett inarbetat sätt att 
se på hur man lär eleverna informationssökning och att det råder en samsyn kring 
upplägget, det är först när Internet kommer in som problem uppstår.  
 
Det är mängden tillgänglig information i samband med informationssökning på Internet 
som många gånger utgör ett problem av respondenterna, de menar att eleverna har svårt 
att framför allt hantera det stora informationsflödet och anser att eleverna för det mesta 
godtroget nöjer sig med första träffen på Google. Att eleverna helst väljer att just söka 
sin information på webben är något som bekräftas av Limberg & Alexandersson. De ser 
i sin studie att eleven lägger den mesta tiden på själva sökandet av information som ren 
faktainhämtning vilket resulterar i att kunskapsinnehållet och bearbetningen av 
informationen inte behandlas på ett tillfredställande sätt (Limberg & Alexandersson 
2004, s. 82). Detta är ett fenomen som även vi tycker oss kunna urskilja i vårt material. 
Själva användningen och bearbetningen av informationen nämns oftast som en brist i 
elevernas färdigheter gällande informationssökningsprocessen. Vi reflekterar över att 
bristen som uttalas kanske beror just på att tiden som används till bearbetning är för 
liten då den rena informationsökningen tar allt för stort anspråk precis som Limberg & 
Alexandersson (2004) påpekar. 
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Vi noterar att bibliotekarierna uttalar sig ifrågasättande kring de uppgifter som lärarna 
ger till eleverna då de arbetar med något som har anknytning till informationssökning. 
De menar att elevernas uppgifter många gånger är för komplicerade och frågorna för 
brett ställda och ibland utgörs av en fråga som eleven inte ens förstår. Frågan kan vara 
formulerad på ett sådant vis att det egentligen inte går att hitta information på webben 
som kan anses vara på en rimlig nivå för elevens lärande. Någon liknade reflektion får 
vi inte från lärarrespondenterna. Båda yrkesgrupperna är dock, som vi nämnt här ovan, 
mycket medvetna om de brister som de anser eleverna har när det kommer till att söka 
och använda information och som vi uppfattar det är det främst i samband med 
informationssökning på webben som dessa svårigheter uppmärksammas och blir som 
mest framträdande. Att IKT är en utmaning för skolan och för undervisningen som 
bedrivs bekräftar Säljö & Linderoth (2002). Forskning visar att barn egentligen inte ser 
datorn som ett redskap för lärande utan snarare att den ger dem en möjlighet att kliva ur 
skolans fysikiska rum in i cybervärlden (Hernwall, 2002 s. 303f.). Det finns som vi ser 
det behov av att uppmärksamma den forskning som finns, där datorn och Internet ses 
som ett utomordentligt lämpligt redskap för lärande, men även observera de fallgropar 
som forskningen påvisar och som bör undvikas när undervisning av 
informationssökning planeras på skolorna. Vi tror att detta förhoppningsvis skulle leda 
till mer reflektion och mer genomtänkta pedagogiska och didaktisk metoder som är 
anpassade till syftet med informationssökningsundervisning. 
 
En annan sak som respondenterna reagerar på är dilemmat kring fusket som sker, 
framför allt med texter tagna från Internet. Den så kallade `klipp och klistra´-metoden är 
omfattande. Detta är något som verifieras från andra studier (Limberg & Alexandersson 
2004, Limberg & Folkesson 2006). Vilket i sin tur leder till att eleven inte skapar sin 
egen förståelse av materialet. Den uteblivna bearbetningen uttrycks som ständig 
återkommande problematik av respondenterna och vi upplever att ingen har några 
konstruktiva förslag kring hur problemet egentligen ska bemästras. Gamla beprövade 
tillvägagångssätt och motiv i form av att kontrollera kunskapen måste ifrågasättas om 
datorer och IKT ska erbjuda nya möjligheter till lärande (Hernwall, 2002, s. 313f.). 
 
Vikten av källkritik är något som förekommer frekvent i vårt material. Vi uppfattar 
dock kvalitativt olika sätt i hur respondenterna ger begreppet mening, vilket vi hävdar 
resulterar i olika fokus i undervisningen. En del respondenter beskriver källkritik i 
termer av att eleven ska hänvisa till de källor de använt sig av samt att använda korrekt 
referatteknik. Detta synsätt anser Rask utgör ett otillräckligt perspektiv (Rask 1999, s. 
30f.). Han hävdar att det är väsentligt att lyfta fram och använda begreppet i betydelsen 
av att ha ett källkritiskt förhållningssätt då framför allt Internet har förändrat 
förutsättningarna för inhämtning och användning av information. Därmed blir det 
sedvanliga perspektivet otillräckligt. Vilket kan sägas harmoniera med det resonemang 
Säljö har kring hur IKT har förändrat villkoren för lärande. Skolans nya arbetssätt 
kräver att eleven måste kunna bedöma informationen och dessutom lära sig att förhålla 
sig kritisk till den. Han menar att detta förutsätter en mängd komplexa färdigheter, 
exempelvis som att ha en begreppslig förståelse av sammanhang (Säljö 2002, s. 23). Vi 
ser ett behov av att utveckla fler varierade metoder gällande informations-
sökningsundervisning som lyfter in didaktiska perspektiv för hur eleverna ska träna upp 
sin källkritiska förmåga och att lärandet skulle stå i fokus i stället för exempelvis 
korrekta källförteckningarna. 
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7.2 Vilka mål förekommer gällande undervisning i 
informationssökning? 

I läroplanden Lpo 94 finns tydliga mål och riktliner uppsatta över vad elever ska uppnå 
och vad lärare ska sträva mot med sin undervisning. Enligt de spridda svar kring målet 
med undervisningen som intervjuerna gav, även bland lärarna, verkar mål för 
undervisning i informationssökning inte vara satta på gemensam nivå. Ingen lärare 
uttryckte ett mål med informationssökningsundervisning som något tidigare genomtänkt 
eller något som reflekterats över. Vi upplever att de mål som respondenterna gav 
uttryck för är något personligt och hemmasnickrat. Informationssökning ses inte som ett 
enskilt ämne av lärarna och där av saknas en gemensam planeringsgrund. Eftersom den 
syn man har på undervisningen är av betydelse för vad som undervisas och hur detta 
undervisas (Limberg et al. 2002, s. 119) upplever vi en diskrepans mellan de uttalade 
målen och vad som faktiskt undervisas. En kritisk reflektion kring målet att 
undervisningen ska leda till ”fullvärdiga unga vuxna” kan uppfattas som alltför vagt och 
omfattande och att det snarare kan tolkas som ett önskemål än ett reellt mål. Denna 
diskrepans framkom även i projektet IDOL (Limberg & Folkesson 2006). En intressant 
tanke för oss har dock varit att ett sådant formulerat mål snarare utgör svaret på varför 
man undervisar i informationssökning och visar på graden av dignitet man därmed 
lägger i sin informationssökningsundervisning; något som ska vara för livet. Den 
färdighet som därmed eftersträvas kan sägas harmoniera med Bruce högsta kategori 7 
som innebär att information ska användas klokt för andras bästa (Bruce 1997; Nilsson 
2003). 

7.3 Vilka metoder används i 
informationssökningsundervisning? 

I vår undersökning har framkommit tre något skiftande sätt att planera och organisera 
informationssökningsundervisning. Dessa sätt skiljer sig från varandra så till vida att 
bibliotekariens undervisning är mer eller mindre integrerad i ämnesundervisningen och i 
elevernas pågående arbeten. 
 
På skola A blir bibliotekarien i egenskap av expert kallad av en lärare till en klass i 
samband med att ett större fördjupningsarbete ska påbörjas. Undervisningen är tänkt att 
ge eleverna en grundläggande kunskap om Internets faror och fällor och tips om 
lämpliga sökvägar till de ämnen som ska beröras. Denna variant bygger på att läraren 
ser en brist i sin egen kompetens gällande informationssökning och ett behov av 
bibliotekariens stöd i sin undervisning. Här ser vi hur ett nära samarbete mellan 
bibliotekarien och lärare även leder till hög grad av samsyn och en naturlig återkoppling 
(Lupton 2004, s. 89). I denna variant av förhållningssätt till undervisning i 
informationssökning är just ämnesintegreringen en avgörande faktor. En svaghet i 
denna organisering av undervisning som vi ser det är att det inte skulle komma tillstånd 
någon informationssökningsundervisning med bibliotekarien om inte lärarna såg 
bibliotekariens kunskaper i ämnet som intressanta och därmed en viktig 
samarbetspartners. 
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På skola B finner vi ett annat sätt att förhålla sig till undervisning i informationssökning. 
Undervisning sker då bibliotekarien ser det lämpligt att planera in ett antal veckor för 
informationssökningsundervisning. Denna genomförs då i två steg med ett 
grundläggande moment i helklass och ett moment med informationssökning i halvklass. 
I det senare momentet kan de elever som har ett pågående fördjupningsarbete koppla 
samman sin informationssökning med undervisningen. Här upplever vi att 
bibliotekarien inte är lika styrd av skolans mål och planering. Förhållningssättet mellan 
bibliotekarie och lärare är mer öppet och flexibelt. De uttrycker ett samförstånd över 
uppdelningen med undervisningens innehåll och en ömsesidig respekt för yrkesrollernas 
olika kompetenser. 
 
På skola C är undervisningens yttre ram planerad tillsammans med skolledningen och 
uppvisar en strukturerad planering gällande tid och rum. Där ges bibliotekarien 40 
minuter per vecka till att undervisa elever i informationssökning och innehållet i 
undervisningen är planerat av bibliotekarien. Det som undervisas är väl planerat och 
anpassat till läroplanens olika aspekter på kunskap i form av de fyra f:en (Lpo 94 s. 22) 
och innehållet är på en praktisk och för eleven greppbar nivå. Här upplever vi en syn på 
undervisning i informationssökning som något isolerad från övriga ämnen. 
Ämnesintegreringens frånvaro medför att eleverna har svårt att se nyttan med 
undervisningen och där med riskeras att det tänkta kunskapandet uteblir. Vi kan se att 
både bibliotekarien och lärare efterfrågar mer samsyn kring undervisningens 
organisering och struktur. Som vi ser det leder denna brist på samarbete till att den så 
viktiga återkopplingen för så väl bibliotekarien som eleverna uteblir (Limberg & 
Alexandersson 2004, s. 120). 
 
En aspekt i vår studie som vi tycker är intressant att lyfta fram är behovet av 
stödstrukturer kring elevens informationssökningsprocess. Vi kan även här urskilja 
olika strategier, en tycks gå ut på att eleverna släpps fritt och med mycket lite styrning 
kring exempelvis val av källor. Vilket vi anser är en något märklig metod då man 
samtidigt är mycket medveten om de brister som man anser eleverna har när de söker 
och förhåller sig till information, framförallt på webben. I en studie gjord av Limberg & 
Alexandersson (2004) påtalar dom att eleverna är i stort behov av starka stödstrukturer i 
sin informationssökningsprocess. Vilket är en strategi som också nämns i vår studie då 
respondenterna poängterar vikten av att styra eleven i rätt riktning från start då man 
menar att eleven helt enkelt inte klarar av detta och för att exempelvis undvika att 
eleven kommer med en mängd utskriven text som dom inte kan förhålla sig till. Vi 
menar att en tydligare styrning av eleven i detta läge kan förkorta den tiden som eleven 
använder för att söker information och därmed få mer tid till bearbetning och 
användandet som i tidigare forskning anses vara väsentligt för att bli 
informationskompetent (Bruce 1997; Limberg 1998; Lupton 2004). 
 
Det är dock viktigt att den som undervisar klargör sitt syfte med uppgiften som eleven 
arbetar med. Är målet att bli mer förtrogen med att lära sig handskas med ett sökverktyg 
eller är syftet att det hela ska mynna ut i ett inlämnat faktapapper. Varje uppgift anser vi 
bör ha en genomtänkt strategi. Vilket inte tycks vara fallet som vi ser det i vårt material. 
 
Något som framkommit i vårt material är interaktion mellan elever som en metod för 
hur eleverna kan lära av varandra. Detta se vi som ett intressant sätt på vilket eleverna 
kan utgöra ett stöd för varandra i sitt lärande och som harmonierar med det 
sociokulturella perspektivet som ser språket och kommunikationen som primära i 
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kunskapandet (Dysthe 2003; Säljö 2000). En aspekt som förekommer mycket sparsamt i 
vårt material. 

7.4 Slutsatser  

Uppsatsens övergripande syfte har varit att studera hur informationssökning undervisas 
sett ur ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv genom att studera undervisningens 
kunskapsinnehåll, mål och metoder. 
 
En av slutsatserna vi drar av denna studie är att det är viktigt att vara medveten om 
pedagogiska och didaktiska teorier kring hur elever lär om man har en undervisande roll 
i skolan för att skapa möjligheter för lärande. Vi tror därmed att skolbibliotekariernas 
arbete underlättas med pedagogiska och didaktiska kunskaper, då vi menar att 
skolbiblioteket och skolbibliotekarien utgör en pedagogisk resurs som bör användas för 
att skapa gynnsammare förutsättningar för att skolan ska kunna uppnå de kunskapsmål 
som krävs i läroplanen angående elevers förmåga att kritiskt granska och värdera 
påståenden och förhållanden. 
 
De pedagogiska och didaktiska kunskaperna har lärare med sig från sin yrkesutbildning. 
Vi finner dock i vårt empiriska material tydliga problem som vi menar härrör från det 
faktum att lärarna inte har tydliggjort sin eller bibliotekariens undervisning i 
informationssökning till ett reellt undervisnings objekt. Vi menar att det krävs 
samarbete, dialog och samsyn kring undervisningen i informationssökning och att både 
bibliotekarier och lärare bör reflektera över sitt grundläggande syfte och mål med 
undervisningen.  
 
Vi drar slutsatsen att det finns ett behov av att lyfta fram didaktiska aspekter i form av 
mål och syftet med undervisningen, vilket tema undervisningstillfället ska kretsa kring 
och vilka metoder som är lämpliga att använda. Därmed tydliggörs även 
elevuppgifternas syfte och mål gällande informationssökning och utvecklandet av 
informationsfärdighet. Det är även av betydelse att diverse ramfaktorer beaktas vid 
planerandet av undervisning i informationssökning och till sist inte att förglömma den 
så viktiga återkopplingen, både till elever och mellan lärare och bibliotekarier, samt en 
konstruktiv utvärdering av undervisningen som vi menar sker genom att reflektera över 
det uppsatta målet, det utvalda kunskapsinnehållet och den valda metoden för 
genomförandet av undervisningen. På detta sätt anser vi att informationssökning görs 
till ett eget undervisningsobjekt, som förvisso bör vara integrerat med ämnet eleven 
söker information i, då sammanhang är mycket viktigt för förståelse, kunskap och 
lärande. 

7.5 Förslag på vidare forskning 

I uppsatsen framkommer att lärarna upplevde svårigheter med att hantera elevers 
informationssökning och utveckling av källkritisk förmåga. I uppsatsen framgår även att 
samsyn och samarbete efterfrågas av både skolbibliotekarier och lärare. Förslag på 
fortsatt forskning skulle innebära att vidga undersökningen till att inkludera lever och 
rektorer. Det hade varit intressant att veta hur elever upplever undervisningen i 
informationssökning. Att undersöka elevers lärande i samband med denna undervisning 
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hade också varit intressant och kunna ge ökad förståelse och hjälpa till i utvecklandet av 
undervisning i informationssökning. 
Vi hoppas att resultatet från denna uppsats ska stimulera till eftertanke och reflektion 
och leda till utveckling av skolbibliotekariens pedagogiska kompetens. Förhoppningsvis 
kan detta berika både skolbibliotekens och skolornas verksamheter. 
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8. Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats har varit att studera hur informationssökning undervisas sett 
ur ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv. Intresset har riktats mot undervisningens 
kunskapsinnehåll, mål och metoder. För att uppnå syftet formulerades följande 
frågeställningar: 
 

• Vilket kunskapsinnehåll undervisas i informationssökning? 
• Vilka mål förekommer gällande undervisning i informationssökning? 
• Vilka metoder används i informationssökningsundervisning? 

 
Bakgrunden till valt uppsatsämne har förankring i författarnas intresse för lärande, olika 
kunskapsteorier och pedagogiska perspektiv. Ur detta väcktes intresset för rollen som 
undervisande bibliotekarie och en undran över hur skolbibliotekarier och lärare ser på 
informationskompetens och hur detta visar sig i informationssökningsundervisningens 
kunskapsinnehåll, mål och metoder. 
 
I bakgrundskapitlet presenterades författarnas intresse för uppsatsens ämne. Där gavs en 
kortfattad historisk bakgrund kring begreppen kunskap och lärande. Historiken påvisade 
hur synen på kunskap och lärande förändrats över tid. Men även hur dåtida filosofiska 
kunskapsteorier legat till grund för dagens pedagogiska och didaktiska metoder gällande 
undervisning i informationssökning. 
 
I kapitlet tidigare forskning gavs en närmare presentation av forskning som bedrivits 
inom området för biblioteks- och informationsvetenskap med fokus på elevers lärande 
kopplat till informationssökning och informationskompetens. Där presenterades Brigitte 
Kühne med den första svenska doktorsavhandling som behandlat skolbibliotek som 
pedagogisk resurs, Louise Limbergs forskning kring informationssökning och lärande, 
Carol Kuhlthaus forskning kring skolbibliotekets lärande funktion med fokus på 
elevernas känslor och upplevelser och Mandy Lupton som lyfter fram vikten av 
ämnesintegrering för utvecklandet av informationskompetens. Christine Bruce 
representerade forskningen kring olika sätt att uppfatta fenomenet 
informationskompetens och kapitlet avslutades med Tove Pemmer Saetre som utvidgat 
bibliotekariens roll och tydliggjort bibliotekets pedagogiska verksamhet genom att 
sammanföra pedagogiska och didaktiska teorier. 
 
För att kunna uppnå vårt syfte och besvara uppsatsens frågeställning konstruerades en 
teoretisk ansats. De teorier som tillsammans ligger till grund för vår analys är teorier 
kring kunskapens former, pedagogiska perspektiv samt didaktisk teori och reflektion. 
Teorikapitlet avslutades med en redogörelse av analysverktyget praxistriangeln som 
användes för att åskådliggöra olika steg mellan pedagogisk grund samt 
förhållningssättet till de didaktiska frågorna och vad som visade sig i den praktiska 
undervisningen. 
 
Till uppsatsens empiriska studie valdes kvalitativ metod med fenomenografisk ansats 
som hade till uppgift att betona olika sätt att uppleva och beskriva informationssökning 
(se kapitel 5). Vi har genomfört åtta intervjuer med skolbibliotekarier och lärare som 
utfört någon form av undervisning i informationssökning. Intervjuerna har utförts i två 
olika kommuner på tre olika grundskolor med inriktning mot år 7-9. För att kunna 



 59 

konstruera en intervjuguide och föra ett analytiskt resonemang och styrka slutsatser har 
även litteraturstudier utgjort en betydande del av uppsatsarbetet. 
 
I kapitel sex presenterades den empiriska undersökningens resultat och analys. 
Resultatet redovisas utefter vad som sägs om undervisningens innehåll, mål och 
metoder. Under varje fråga har resultatet kategoriserats utefter vad som framkom som 
mest förekommande eller särskiljande i intervjuerna. Under varje fråga har sådant som 
vi funnit speciellt intressant analyserats utifrån de för uppsatsen valda teorierna. 
 
Resultatet gällande undervisningens kunskapsinnehåll visade på en fokusering på källor. 
Eleverna använde i första hand Google när de sökte efter information och en 
framträdande åsikt var att detta medförde problem. Det framkom också att elever har ett 
oreflekterat förhållningssätt till information och att fusk var vanligt förekommande. 
Mest påfallande gällande resultatet kring målet med undervisning var den stora vidden 
av målformuleringar med en spridning mellan att lära för livet och att lära för skolan. I 
resultat gällande metoder framkom olika sätt att organisera och planera undervisning. 
Förekomsten av läromedel var sparsam och stödstrukturer kring elevernas självständiga 
arbete var av skiftande slag beroende på den undervisandes syn på 
undervisningsobjektet informationssökning och lärprocessen. Resultatet visar på stora 
problem med elevernas obearbetade och oreflekterade arbeten och fenomenet ”klipp 
och klistra”. Lärare såg en förtjänst i uppgiftens utformning och struktur medan 
bibliotekarier uttalade en viss tveksamhet då elever lämnas med allt förstora 
frågeställningar. 
 
I kapitel sju fördes en diskussion och frågeställningarna knöts samman med den lästa 
litteraturen och analysen av vårt empiriska resultat. Vi konstaterade att undervisningen i 
informationssökning som bedrivits i de undersökta skolorna endast till en viss del hade 
ett pedagogisk och didaktiskt medvetet upplägg. Informanterna uttalade stor 
medvetenhet kring de problem som fanns men vi såg inte att denna medvetenhet 
utmynnade i motsvarande åtgärder i undervisningen. Vi har funnit en diskrepans mellan 
den konkreta undervisningen, de uttalade målen och de metoder som använts i 
informationssökningsundervisningen.  
 
Vi kunde i våra slutsatser konstatera att skolbibliotekariernas arbete skulle underlättas 
med pedagogiska och didaktiska kunskaper kring hur elever lär. Vi kunde även 
konstatera att lärarna inte tycktes ha gjort informationssökning till ett reellt 
undervisningsobjekt och att de didaktiska aspekterna gällande kunskapsinnehåll mål och 
metoder bör lyftas fram. Både skolbibliotekarier och lärare borde reflektera mer över 
sitt grundläggande syfte och mål med undervisningen för att på så vis tydliggöra 
elevuppgiftens syfte och mål gällande informationssökning och utvecklandet av 
elevernas informationsfärdighet.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Allmänna frågor 
Hur länge har du arbetat som bibliotekarie/lärare? 
Vilken utbildning har du? 

- Pedagogisk utbildning? Vilken?  
- IKT utbildning? 

Har du någon utbildning i bibliotek och informationsrelaterade ämnen? 
Vilken kunskap anser du att en lärare bör ha i att söka och använda information? 
 
Pedagogisk grundsyn 
§ Kunskapssyn 

Vad är kunskap för dig?  
Beskriv vad information är för dig? 
Vad innebär informationskompetens för dig? 

- Precisera/utveckla 
§ Etiksyn 

Vad vill du åstadkomma med användarundervisningen? 
§ Människosyn 

Hur tror du eleverna lär sig att söka och använda informationen?  
Hur motiverar du dina elever? 
§ Samhällssyn 

Vilka yttre omständigheter sk ramfaktorer påverkar villkoren för lärandet gällande 
informationssökning? 
 
Pedagogiskt perspektiv 
Hur undervisar du? 

- Grupp? Enskilt?  
- Vad föredrar du för situation?  

Beskriv en vanlig undervisningssituation i informationssökning/användning? 
Hur ser du på din egen roll i undervisningen? 
 
Didaktik 
Vad är det som undervisas? 7 8 9 (undervisningsplan) 
Finns det utarbetat material som brukar användas? 
Hur är uppgifterna utformade? 
Hur görs bedömning? 
Vad är det som bedöms? 
 
Reflektion 
Vad innebär din roll som pedagog? 
Hur görs återkoppling? Beskriv. Ge exempel. 
Hur görs uppföljning? Beskriv, Ge exempel. 
 
 
Har du något att tillägga? 
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Bilaga 2 

Brev till deltagare 
Här kommer en konfirmation på vad vi tidigare kommit överens om och ett 
förtydligande av vad våra intervjuer ska användas till.  
 
Bakgrund 
Vi är två blivande bibliotekarier som studerar vid Växjö universitet. Under vårterminen 
skriver vi en magisteruppsats inom ämnet Biblioteks- och Informationsvetenskap. Vårt 
intresse riktas mot undervisning i att söka och använda information. Syftet är att 
utforska och kartlägga kunskapsinnehåll och metoder för undervisning i hur man 
använder information och hur man källkritiskt värderar information. Vi kommer att 
intervjua bibliotekarier och lärare på skolor med årskurserna 7-9 i Jönköpings och 
Kronobergs län.  
 
Intervjun 
Ditt deltagande innebär ett intervjutillfälle om maximalt 1 timme. Ditt namn kommer 
inte att nämnas inte heller vilken skola du arbetar på. Där emot vill vi kunna ange 
uppgifter kring din utbildning och vilka ämnen du undervisar i. För att undvika 
missuppfattningar av dina svar kommer vi att spela in intervjun med hjälp av 
bandspelare och mp3. Inspelningen är tänkt som ett arbetsredskap för oss och vi är de 
enda som kommer att ha tillgång till den. I uppsatsen kommer eventuellt några citat från 
intervjun att skrivas ut och du får självklart tillfälle att granska utskriften om du så 
önskar.  
 
För att du ska kunna förbereda dig för intervjun anger vi några teman som intervjun 
kommer att kretsa kring. 
 
§ Kunskap och lärande 
§ Pedagogiskt perspektiv 
§ Informationskompetens 
§ Källkritik 

 
Tiden för din intervju: ……………………………………………………….. 
 
 
Du når oss på 
Kerstin Ingvarsson   Lina Holmér 
e-post:    e-post:    
telefon:    telefon:  
 
Vår handledare 
Nina Waldmann 
e-post: 
 


