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Abstract:   This Master’s thesis examines library courses, a relatively 

new form of user education. Our focus is on the pedagogical 
point-of-views reflected in the text in these library courses. 
The primary purpose of the study is to analyze the 
pedagogical discourse displayed in the library courses to 
determine if the perspective is behavioural, cognitive, 
constructive or socio cultural. We are investigating if the 
pedagogical discourse differs from course to course, and if 
so, how are they different? In addition we aim to find out 
how the pedagogical discourse in the library courses relates 
to university websites and governmental and legal texts, at 
the discursive and social practice level. As a methodological 
point of departure we use critical discourse, and more 
specifically, Norman Fairclough’s analytical model. Our 
conclusion is that the pedagogical discourse is behavioural, 
cognitive, and constructive. The socio cultural pedagogy is 
absent. The pedagogical discourse on the discursive and 
social practice level is cognitive and constructive as was the 
discourse in two of the library courses. The majority of the 
library courses had a behavioural pedagogic discourse, 
which was not found at the discursive or social practice 
level. We also found that on the discursive and social 
practice level the socio cultural pedagogic discourse was 
present. 
 
We believe that the library courses make the librarians as 
educators visible to the public, which could be positive for 
the pedagogical role of the librarian. From this point of view 
we find it unfortunate that the majority of the courses 
contains a behavioural pedagogical discourse, which 
according to us, mediates an obsolete pedagogical discourse.  
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1. INLEDNING     
 
I föreliggande uppsats undersöker vi en särskild form av användarundervisning, 
nämligen webbaserade kurser som skapats av forskningsbibliotek. För att sätta in vårt 
ämnesområde i ett större sammanhang ger vi inledningsvis en kort beskrivning av 
forskningsbibliotekens användarundervisning. Därefter presenterar vi det problem vi 
avser att undersöka och hur tidigare biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning 
ser på detta problem. Vi presenterar uppsatsens syfte, de frågeställningar vi vill försöka 
finna svaret på och avslutningsvis presenterar vi uppsatsens disposition. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Användarundervisning sker på många olika sorters bibliotek, men kanske mest på 
bibliotek inom grundskola, gymnasium och högre utbildning. I skolans måldokument 
nämns kunskaper i informationssökning eller informationskompetens som ett viktigt 
mål för studenterna att uppnå. I högskolelagens första kapitel, nionde paragrafen, kan 
man läsa att inom den grundläggande högskoleutbildningen skall studenterna utveckla 
förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå.  
 
Inom högskolevärlden är det ofta biblioteken som antingen pålagts ansvaret för att 
utveckla denna kompetens hos studenterna eller självmant tagit på sig det genom sin 
användarundervisning, en verksamhet som har anor långt bakåt i tiden. På 1960-70-talet 
började nya idéer kring användarundervisning ta fart. Under 1980-90-talet började 
bibliotekarier hålla i så kallad ”library orientation” för studenter.1 I början av 90-talet 
fanns det en relativt omfattande användarundervisning vid de svenska 
forskningsbiblioteken.2  
 
Användarundervisningsverksamheten har kallats olika saker under olika tider. Termen 
bibliotekskunskap ersattes i Sverige under 1980-talet av begreppet färdigheter i 
informationssökning, som under 1990-talet kom att ersättas av begreppet 
informationskompetens.3 Bibliotekets undervisning kan också vara integrerad, 
ämnesrelaterad och poänggivande, som en del av studenternas övriga utbildning. Drop-
in undervisning som sker vissa dagar på vissa tider är en annan metod. Enskild 
handledning vid informationsdisken eller elektronisk referenstjänst via chatt eller e-
post, som t ex tjänsten Fråga biblioteket, är en mer informell undervisningsmetod där 
bibliotekarien undervisar användaren i samband med referensintervjun. På senare år har 
även tjänsten Boka en bibliotekarie blivit vanlig.  
 
Den australiensiska biblioteks- och informationsvetenskapsforskaren Christine Bruce 
ser i sin avhandling en utveckling mot att forskningsbiblioteken i allt högre grad har 
börjat använda webben för att erbjuda användarundervisning4. Denna relativt nya form 
för användarundervisning har fångat vårt intresse och vår uppsats kommer därför att 
behandla denna form för användarundervisning på forskningsbibliotek. 
 
                                                 
1 Grassian, Esther S & Kaplowitz, Joan (2001). Information literacy instruction: theory 
and practice, s. 18ff. 
2 En kreativ studiemiljö: Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs, s. 14. 
3 Limberg, Louise (2002). Informationsökning och lärande: en forskningsöversikt, s. 97. 
4 Bruce, Christine (1997). The Seven Faces of Information Literacy, s. 55.  
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1.2 Problemformulering 
 
Precis som metoder och material har varierat och fortfarande varierar inom bibliotekens 
användarundervisning så har även synen på vad som karaktäriserar bra undervisning 
varierat genom tiderna. Inom pedagogiken talar man om olika pedagogiska skolor, 
förhållningssätt eller teorier som har olika syn på lärarens och studentens roll, på vad 
kunskap och lärande är, inlärningsmetoder, kunskapsmätning etc. Utvecklingen har i 
kronologisk ordning gått från ett behaviouristiskt pedagogiskt förhållningssätt, som 
dominerade i början av 1900-talet. Denna pedagogiska teori kom att följas av det 
kognitivistiska synsättet som sedan byggdes på av det konstruktivistiska pedagogiska 
synsättet. Det pedagogiska synsätt som får mest uppmärksamhet idag är den 
sociokulturella pedagogiska teorin som främst bygger vidare på konstruktivismen.  
 
Louise Limberg, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, konstaterar i sin 
forskningsöversikt att även om konstruktivistiska pedagogiska idéer har dominerat 
skolbiblioteksforskningen under 1990-talet så präglas fortfarande den pedagogiska 
praktiken av ett behaviouristiskt synsätt.5 Flera forskare efterlyser att man i 
undervisningen borde fokusera mer på analys och kritiskt tänkande än på olika metoder 
för att söka och finna källor. Man efterlyser även en metakognitiv nivå i som hjälper 
studenterna att bli mer medvetna om vad de gör, hur de tänker och känner.6  
 
Vi menar att det kan vara intressant att undersöka en relativt ny form för 
användarundervisning (webbaserade kurser) för att se om den pedagogiska praktiken 
har förändrats. Fokuserar användarundervisningen i de webbaserade kurserna mer på 
analys och kritiskt tänkande? Försöker man hjälpa studenterna att bli mer medvetna om 
vad de gör, tänker och känner? Kännetecknas fortfarande den bibliotekspedagogiska 
praktiken av ett behavioristiskt synsätt eller har det skett någon förändring?  
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka ett urval av webbaserade kurser som 
används i forskningsbibliotekens användarundervisning med fokus på den pedagogiska 
diskursen i dessa. De frågeställningar som vi vill få svar på är: 
 

• Kännetecknas den pedagogiska diskursen i webbkurserna av ett behaviouristiskt, 
kognitivistiskt, konstruktivistiskt eller sociokulturellt pedagogiskt 
förhållningssätt?  

 
• Skiljer sig den pedagogiska diskursen åt i de olika webbkurserna och i så fall 

hur?  
 

• Hur ser den pedagogiska diskursen i webbkurserna ut i relation till den 
pedagogiska diskurs som uttrycks i texter på den diskursiva och sociala 
praktikens nivå?  

 

                                                 
5 Limberg, Louise (2002), s. 91. 
6 Ibid, s. 119ff. 
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För att svara på den tredje frågeställningen avser vi att undersöka det sammanhang i 
vilket kurserna skapats och är avsedda att användas (högskolan och 
högskolebibliotekets verksamhet). De texter som åsyftas i den tredje frågeställningen är 
t e x högskoleförordningen, högskolelagen och två statliga utredningar där vi 
undersöker vad som sägs om pedagogik och undervisning.  
 
1.4 Disposition   
 
Kapitel 1 innehåller en presentation av vårt ämnesområde, en kort historik över 
forskningsbibliotekens användarundervisning, uppsatsens problemformulering, syfte, 
frågeställningar och disposition. I kapitel 2 berättar vi hur vi sökt litteratur och 
presenterar tidigare biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning som vi senare 
kommer att spegla våra resultat i. I kapitel 3 presenteras den metod, de teorier och de 
avgränsningar vi valt för att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter 
presenterar vi vår analysmodell, uppsatsens fyra teoretiska perspektiv och 
avslutningsvis en sammanfattning av dessa. Kapitel 4 är uppsatsens analyskapitel där vi 
berättar hur analysarbetet har gått till och presenterar vårt empiriska material. Därefter 
kommer själva analysen, strukturerad i tre olika delar. Avslutningsvis sammanfattas de 
resultat som vi kommit fram till i vår analys. I kapitel 5 svarar vi på våra 
frågeställningar och drar våra slutsatser. Här diskuterar vi våra resultat och relaterar 
dem till tidigare biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning. Avslutningsvis 
diskuterar vi våra resultat och vår metods tillförlitlighet. Kapitel 6 är uppsatsens sista 
kapitel där vi sammanfattar hela uppsatsen. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 
I detta kapitel redogör vi för hur vi sökt litteratur, vilken litteratur vi har använt och 
varför. Därefter presenterar vi biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning som, 
liksom vi, fokuserar på olika pedagogiska synsätt i användarundervisning och som vi 
kommer att spegla våra egna resultat i.  
 
2.1 Litteratursökning  
 
När vi påbörjade vår sökning så sökte vi brett efter litteratur och tidigare biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning om bibliotek, användarundervisning och pedagogik. 
Vi hittade en hel del men vi valde bort den litteratur och tidigare forskning som tillhör 
användarundervisningens vidare kontext och t ex består av användarstudier och studier 
av bibliotekariernas eller informationsspecialisternas syn på eller deltagande i 
användarundervisning, eftersom detta inte är något vi undersöker i vår uppsats. Vår 
undersökning handlar om olika implicita pedagogiska förhållningssätt, eller diskurser, 
som finns i en särskild typ av undervisningsmaterial och därför har vi valt att använda 
tidigare forskning som utförligt behandlar just detta.  
 
Det finns mycket tidigare forskning om användarundervisning men inte särskilt 
omfattande forskning som behandlar användarundervisning via webben. Den biblioteks- 
och informationsvetenskapliga forskning vi har funnit om detta har vi tagit med och valt 
att spegla våra resultat i (se mer i kapitlet Tidigare forskning nedan). Därefter sökte vi 
mer specifikt efter litteratur om olika pedagogiska teorier. Vi har bl a använt antologier 
om de pedagogiska teoriskolorna och använt både primär- och sekundärkällor. I de fall 
som sekundärkällor har valts beror detta på att användningen av dessa är vedertagen och 
tolkningarna anpassade till dagens samhällsförhållanden. När vi bestämde oss för att 
välja kritisk diskursanalys som metod så valde vi att läsa böcker av den kritiska 
diskursanalysteoretikern Norman Fairclough samt flera andra böcker om diskursanalys. 
Till vårt analysarbete har vi även använt litteratur från textanalysens område.  
 
Vi har sökt i Libris samt flera databaser som t ex LISTA (Library, Information Science 
& Technology Abstracts), ERIC och Academic Search Elite. Vi har kombinerat våra 
sökbegrepp och sökt både på engelska och på svenska. En hel del litteratur som vi 
funnit har varit av handboks- eller metodbokskaraktär. Denna typ av litteratur har vi valt 
bort då de inte är att betrakta som vetenskaplig litteratur. När vi sökte litteratur till 
analyskapitlets del social praktik sökte vi främst i Libris efter lagar, utredningar, 
propositioner mm (från de senaste sex åren) om undervisning och pedagogik i en 
högskolekontext.  
 
2.2 Tidigare forskning  
 
Användarundervisning som biblioteks- och informationsvetenskapligt 
forskningsområde kan både betraktas som ett eget forskningsområde och som en del av 
det större forskningsområdet användarstudier (User Studies) som studerar människor 
och deras informationssökning ur olika perspektiv. Vår undersökning handlar om olika 
implicita pedagogiska förhållningssätt, eller diskurser, som finns i en särskild typ av 
undervisningsmaterial. För att kunna diskutera våra egna resultat har vi valt texter av de 
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internationellt kända forskarna, Carol Kuhlthau och Christine Bruce, som är att betrakta 
som auktoriteter inom användarundervisning och den svenska forskaren Olof Sundin, 
som gjort en studie liknande vår. Vi har valt dessa forskare eftersom de alla diskuterar 
olika pedagogiska förhållningssätt inom bibliotekens användarundervisning.  
 
Den enda svenska forskare som behandlar samma ämnesområde och material som vi är 
Olof Sundin, vars artiklar om webbaserad användarundervisning kan vara intressant att 
jämföra med våra resultat. Sundin använder pedagogiska teorier, analyserar samma typ 
av material som vi och undersöker vilka pedagogiska förhållningssätt som förmedlas 
genom bibliotekariers arbetsmetoder.  
 
När det gäller den amerikanska forskaren Carol Kuhlthau så kommer vi att spegla våra 
resultat i den indelning av bibliotekariens och bibliotekets pedagogiska roller i fem 
skilda nivåer som hon gör. Intressant att jämföra är på vilken eller vilka av dessa nivåer 
den pedagogiska diskursen i webbkurserna befinner sig. Vi kommer även att applicera 
Kuhlthaus tre dominerande modeller för undervisning i informationssökning på 
webbkurserna för att se till vilken modell de ansluter sig eftersom det säger något om 
vilket eller vilka pedagogiska synsätt som finns i vårt material.  
 
Den australiensiska forskaren Christine Bruce menar att olika syn på 
informationskompetens kan sättas i relation till olika förhållningssätt till lärande och att 
dessa sedan kan relateras till varandra i en modell. Vi kommer att använda Bruces sex 
olika pedagogiska förhållningssätt för undervisning i informationskompetens eftersom 
det är intressant för oss att se vilken eller vilka av dessa olika förhållningssätt som 
kommer till uttryck i webbkursernas pedagogiska diskurs.  
 
Diskursanalys inom biblioteks- och informationsvetenskap 
 
Inom det biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsfältet är diskursanalys  
en ofta använd metod och teori. Forskarna Frohmann7(University of Western Ontario i 
Kanada) och Budd & Raber (University of Missouri i USA) 8 har i sin forskning 
framhållit diskursanalys som en högst lämplig metod inom biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning. En annan känd biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskare inom som har använt diskursanalys är Sanna Talja 
(från Tampere universitet i Finland) som menar att diskursanalys synliggör de debatter, 
diskussioner och även konflikter som existerar i samhället. Hon menar också att 
eftersom diskursen inte bara ger uttryck för olika meningar, utan även skapar meningar, 
är det viktigt att synliggöra den.9 
 
Det finns några magisteruppsatser inom biblioteks- och informationsvetenskap som 
angränsar till vårt ämne och undersöker ungefär samma typ av material som oss. De 
flesta har dock inte samma fokus utan undersöker t ex webbkurser ur ett tekniskt 

                                                 
7 Frohmann, B. (1994). Discourse analysis as a research method in library and information  
science. Library & information science research, vol. 16, s. 119-138. 
8 Budd, John och Raber, Douglas (1996). Discourse analysis: method and application in  
the study of information. Information processing and management, vol. 32, no. 2,  
s. 217- 226.  
9 Talja, S. (1999). Analyzing qualitative interview data. The discourse analytic method. Library & 
Information Science Research, vol 21, nr 4, s. 459-477. 
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användarperspektiv10 eller diskursen i bibliotekstidskrifter som t e x i Hedman & 
Hedmarks magisteruppsats11. Vi har inte kunnat hitta någon tidigare forskning på 
svensk mark som, liksom vi, kombinerar diskursanalys med teorier hämtade direkt från 
pedagogikens område och som undersöker webbkurser.  
 
Bibliotekariens pedagogiska roll i användarundervisning 
 
Carol Kuhlthaus teorier är resultat av olika studier som hon har gjort bland 
gymnasieklasser, studenter på college och folkbiblioteksanvändare. Kuhlthau utgår från 
ett konstruktivistiskt synsätt och ser informationssökning som en skapande process där 
det är användarens behov vi ska arbeta utifrån i stället för utifrån samlingarna.12  
 
Kuhlthau har gjort en indelning av bibliotekariens pedagogiska roller i fem skilda nivåer 
gällande användarundervisning. Den lägsta nivån kallas The Organizer, därefter följer 
The Locator, The Identifier, The Advisor och på den högsta pedagogiska nivån The 
Counselor. 13 The Organizer på nivå ett ger ingen direkt undervisning. Ansvaret ligger 
på att erbjuda brukaren en organiserad samling av källor där det är tänkt att användaren 
ska klara sig själv i systemet. The Locator på nivå två har planerade 
undervisningstillfällen med större grupper av användare. Tyngdpunkten ligger på 
orientering i biblioteket och dess resurser. Tanken är att undervisningen ska vara 
generell för att kunskaperna ska kunna användas vid senare tillfällen. Kuhlthau menar 
att bibliotekens användarundervisning alltför ofta stannar här och lämnar användaren 
med känslan att det är upp till henne själv att nu klara informationssökningen. The 
Identifier på nivå tre, undervisar om olika källor vid skilda tillfällen och ger, vid varje 
sådant tillfälle instruktioner om enstaka och specifika källor som relateras till t ex en 
forskningsfråga. För att utbildningen här ska vara effektiv bör källan vara relevant i 
förhållande till användarens problem. The Advisor ger på nivå fyra instruktioner om 
flera olika källor i en speciell ordning under en serie av tillfällen. Här är det primära att 
undervisa om strategier i hur man ska finna och använda källor till önskad information. 
Fokus ligger på att användarna ska skaffa sig färdigheter i att lokalisera källor. Ett visst 
mått av samarbete mellan ämneslärare och handledare ska finnas, där ämnesläraren 
bestämmer ämnet och där handledaren ska erbjuda källor som ska passa ämnet. The 
Counselor på den femte och högsta nivån, ger utbildning vid upprepade tillfällen. Hon 
har en helhetssyn på källor, användare, process och forskningsproblem. Tyngdpunkt på 
och fokus för undervisningen på denna nivå är den process där lärande sker vid sökning, 
lokalisering och användning av information. The Counselor är en av de aktiva 
deltagarna i en pedagogisk grupp där ämnesläraren och andra utbildningsansvariga 
ingår. Målet är att förbereda användaren för kommande situationer gällande 
informationssökning och informationsanvändning.14 Utgångspunkten är 
referensintervjun. The Counselor startar tillsammans med eleven en dialog och guidar 
genom hela sökprocessen. Tillsammans definierar de problemet, bestämmer 
                                                 
10 Johnsson, Jennie-Therese (2004). Hjälpguider: en diskursanalytisk ansats. Borås: Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan (Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid bibliotekshögskolan i 
Borås 2004:2). 
11 Hedemark, Åse & Hedman, Jenny (2002). Vad sägs om användare: folkbibliotekens  
användardiskurser i tre bibliotekstidskrifter. Borås: Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan  
(Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vid bibliotekshögskolan i Borås  
2002:61). 
12 Kuhlthau, Carol (2004). Seeking meaning, s. 128ff. 
13 Ibid, s. 114ff. 
14 Ibid. 
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sökstrategier, identifierar källor och formulerar fokus. Hela sökprocessen är individuell 
och personlig. På The Counselor nivå sammansmälter rollen som undervisare och 
förmedlare.15  Kuhlthau talar även om tre dominerande modeller eller ansatser för 
undervisning i informationssökning i skolbibliotek. Dessa modeller bygger delvis på en 
artikel av  Harold W. Tuckett & Carla J. Stoffle som i en artikel från 1984 diskuterar 
olika förhållningssätt och teorier inom användarundervisning. Författarna argumenterar 
för en användarundervisning som grundar sig i teorier om lärande, analytiskt tänkande 
och problemlösning. De vill att bibliotekarierna ska fokusera på studenternas behov och 
att studenterna i förlängningen blir självlärda. Modellerna som Kuhlthau har skapat 
utifrån detta är The Source Approach som går ut på att lära elever att hitta och använda 
olika källor i ett specifikt bibliotek, t ex bibliotekskatalogen och olika referensverk. The 
Pathfinder Approach går ut på att lära ut sökstrategier. Biblioteket ses som ett system 
där det gäller att lära eleverna att följa rätt stigar, dvs. ge dem en överblick över de olika 
sökverktyg och informationskällor som finns och en idé om i vilken ordning de ska 
använda dem. The Process Approach som går ut på att förmedla en syn på 
informationssökning som en meningsfull process som går ut på lärande och 
problemlösning. Kuhlthau förespråkar denna den sistnämnda ansatsen och grundar detta 
på konstruktivistiska och kognitivistiska teorier.16  
 
Synen på informationskompetens i användarundervisning 
 
En annan biblioteks- och informationsvetenskaplig forskare som arbetat mycket med ett 
pedagogiskt perspektiv är den australiensiska Christine Bruce. I artikeln; ”Six frames 
for information literacy” från 2006 skriver Bruce och hennes medförfattare om att olika 
syn på informationskompetens kan sättas i relation till olika förhållningssätt till lärande 
och att dessa sedan kan relateras till varandra i en modell. Synen på 
informationskompetensundervisning påverkas av hur lärande definieras och från vems 
perspektiv; undervisarens eller den lärandes. De sex olika pedagogiska förhållningssätt 
som återfinns i modellen kallas The Content Frame, The Competency Frame, The 
Learning to Learn Frame, The Personal Relevance Frame, The Social Impact Frame 
och The Relational Frame. 
 
The Content Frame är ett disciplinorienterat förhållningssätt som koncentrerar sig på att 
studenterna ska lära sig om informationskompetens på en innehållsmässig basis. Ett 
typiskt exempel på detta är när undervisaren presenterar specifika set av 
informationsverktyg och tekniker sammankopplade till ett ämne. I mer formella 
undervisningssituationer kan den som undervisar sedan ge eleven ett prov för att 
kontrollera om denne har lärt rätt. Att vara informationskompetent innebär att ha 
kunskap om världen av information. Information är något objektivt som existerar 
utanför individen och kan överföras. Undervisaren blir därmed en expert som ska 
överföra kunskapen om informationskompetens till den lärande. Synen på lärande är 
kvantitativ och att lära sig innebär en förändring i hur mycket man vet. Vad som 
behöver läras in är allt som är relevant att veta inom ett specifikt område. 

 
The Competency Frame är ett beteende- och färdighetsorienterat förhållningssätt som 
fokuserar på att studenterna ska kunna utföra vissa färdigheter, som i sin tur kräver olika 
nivåer av kompetens. Att vara informationskompetent är ett uttryck för att ha vissa 
specifika kunskaper, relevanta skickligheter och färdigheter. Undervisaren definierar 

                                                 
15 Ibid. 
16 Ibid. 



  

 8 
 

vad som är kunskap och färdigheter och utfärdar sedan olika uppgifter. Synen på 
lärande innebär att följa en redan på förhand utstakad väg och på så sätt skapa olika 
kompetenser. Ett exempel på informationskompetensundervisning kan vara en 
sekvensbetonad instruktion där studenten ska lära sig att använda ett elektroniskt 
verktyg och som fokuserar på hur innehållet ska kunna tillgodogöras via sökmetoder. 
 
The Learning to Learn Frame är ett konstruktionsorienterat förhållningssätt med en 
konstruktivistisk förankring. Att vara informationskompetent blir ett sätt att lära, där 
deltagaren måste fråga sig vad det innebär att vara informationskompetent i olika 
kontexter. Information definieras därmed som något subjektivt som konstrueras av 
studenten. Undervisarens uppgift är att iscensätta olika miljöer som bejakar ett lärande 
där deltagaren ska kunna utveckla olika strukturer och sätt att tänka samt resonera på 
angående information. Ett typiskt exempel på undervisning är när deltagaren får utgå 
från ett verklighetsbaserat problem och undersöka hur information kan hittas, nyttjas 
och utvärderas för att lösa problemet. 
 
The Personal Relevance Frame är ett experimentellt orienterat förhållningssätt som 
förespråkar en syn på informationskompetens som innebär att den lärs in kontextuellt. 
Att vara informationskompetent skiljer sig alltid från individ till individ. Deltagaren 
måste själv reflektera över vad informationskompetens kan innebära och göra för 
honom i en specifik kontext. Synen på information är att undersöka hur information kan 
bli värdefull för deltagaren. Undervisaren har till uppgift att motivera deltagaren och 
synen på lärande innebär att finna personlig relevans och mening inför olika fenomen. 
Informationskompetens är subjektivt och måste kopplas till personliga erfarenheter.  
 
The Social Impact Frame är ett samhälleligt och reformbetonat förhållningssätt med 
fokus på hur informationskompetens kan påverka samhället och lyfta fram olika 
samhälleliga problem. Synen på information är definierad utifrån olika samhälleliga 
kontexter. Undervisarens roll är att utmana status quo och synen på lärande innebär att 
införliva olika perspektiv som uppmuntrar samhällelig förändring. Ett exempel på 
undervisning är att deltagaren ska fundera kring de digitala klyftor som finns i samhället 
och komma med förslag om hur dessa kan övervinnas. 

 
The Relational Frame är ett relationellt orienterat förhållningssätt som betonar att 
informationskompetens är ett komplext begrepp och införlivar därmed olika perspektiv 
att interagera med information. För deltagaren innebär det att inse varje sammanhangs 
unika ton och sedan därefter ta ställning till olika fenomen. Synen på information är 
därmed både objektiv och subjektiv beroende på vad den specifika situationen kräver. 
Undervisaren ska främja mångfald och lärande innebär att inse vikten av komplexitet 
och nyanser. Lärandet och kunskapen finns hos varken undervisaren, deltagaren eller 
informationen (ämnet) utan i relationen mellan dessa olika element. Reflektion och 
kritiskt ifrågasättande är två effektiva metoder. The Relational Frame tar hänsyn till alla 
tidigare nämnda aspekter och betonar informationens och kunskapens relationella natur. 
Studenten ska utveckla ett kritiskt tänkande och kunna se på sin omvärld och lära sig ur 
flera olika perspektiv.17 
 
Pedagogiska förhållningssätt i användarundervisning 
 

                                                 
17 Bruce, Christine, Edwards, Sylvia & Lupton, Mandy (2006). Six Frames for Information literacy 
Education: a conceptual framework for interpreting the relationships between theory and practice. Italics, 
vol. 5:1, s. 3. 
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Forskaren Olof Sundin undersöker i en artikel webbaserad användarundervisning för att 
synliggöra olika förhållningssätt till universitets- och högskolebibliotekariers expertis 
såsom den förmedlas genom bibliotekariers pedagogiska arbetsmetoder. Han gör en 
empirisk studie av 31 nordiska universitets- och högskolebiblioteks webbaserade 
användarundervisning. Sundin tar sin teoretiska utgångspunkt i de tre pedagogiska 
förhållningssätt för användarundervisning som utarbetats av Kuhlthau via Tucket & 
Stoffle (beskrivna ovan i kapitlet om Kuhlthau). Sundin kompletterar dessa med ett 
fjärde förhållningssätt som han kallar det kommunikativa förhållningssättet, ett 
förhållningssätt som inom pedagogisk teoribildning kallas det sociokulturella 
perspektivet. Sundin kommer fram till att det är detta förhållningssätt som är det minst 
synliga i de webbkurser, eller handledningar, som han har undersökt. Få, om ens någon, 
arbetar med att skapa möjligheter för kommunikation mellan användare och användare, 
eller användare och bibliotekarie. Detta kan bero på att kurserna är tänkta att användas i 
samband med traditionell användarundervisning, menar Sundin. Sundin efterlyser 
därför ett kompletterande teoretiskt perspektiv som behandlar informationssökning som 
en social och kulturell praktik. Han menar att information får mening, bedöms och 
används inom olika sociala praktiker och detta perspektiv har en undanskymd position 
inom användarforskning i allmänhet och forskning om användarundervisning i 
synnerhet. Sundin vill flytta fokus från enskilda individers beteenden och upplevelser 
till de diskurser som dessa beteenden och upplevelser utgör en del av. Vi tolkar det som 
att Sundin efterlyser ett mer sociokulturellt pedagogiskt förhållningssätt inom 
forskningen om användarundervisning. Sundin skriver också att med hjälp av 
webbaserad användarundervisning kan bibliotekariers expertis medieras till 
omgivningen dvs. bibliotekarien som undervisare får en mer framträdande roll, vilket 
kan bidra till att etablera bibliotekariens nya pedagogiska expertroll.18 Sundin 
återkommer till detta i en annan artikel där han påpekar att flera magisteruppsatser visar 
att webbaserade redskap, liksom andra redskap för lärande, medierar mer än sitt avsedda 
innehåll, t ex kunskapssyner, pedagogik och synsätt på användare.19  
 
3.  METOD OCH TEORI 
 
I föreliggande kapitel presenterar vi den metod och de teorier vi valt för att svara på 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Vi motiverar varför vi har valt just dessa samt 
diskuterar deras för- och nackdelar. Vi presenterar även hur vårt urval av material har 
gått till samt varför vi valt just detta material till den empiriska undersökningen. 
Därefter beskriver vi vår metod, dess ämnesmässiga kontext, akademiska företrädare 
och viktiga begrepp. Därefter kommer vi in på den specifika analysmetod vi valt att 
använda och dess främsta företrädare. Avslutningsvis presenterar vi de teorier vi valt att 
använda och hur vi använt oss av dem i vårt analysarbete. 
 
3.1 Val av metod och teori 
 
För att svara på uppsatsens frågeställningar har vi valt att använda oss av kritisk 
diskursanalys som metod. Kritisk diskursanalys är en givande metod att använda när 

                                                 
18 Sundin, Olof (2005). Webbaserad användarundervisning : ett forum för förhandlingar om 
bibliotekariers professionella expertis. Human IT vol. 7, nr. 3, s. 1ff. 
19 Sundin, Olof (2004). Användarundervisning inför informationssökning i yrkeslivet: en 
kunskapsöversikt. Human IT vol. 7, nr. 2, s. 292. 
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man vill undersöka olika politiska och sociala förändringar. De pedagogiska forskarna 
Stefan Lund och Daniel Sundberg menar att eftersom undervisning är en social praktik 
som baseras på verbaliserad eller skriftlig information, så är det mycket lämpligt att 
använda kritisk diskursanalys, representerad främst av forskaren Norman Fairclough, 
som metod när man studerar undervisning.20 Diskursanalys som metod rekommenderas 
även av medieforskare, som t ex Malin Svenningsson, när man undersöker språk- och 
textmaterial på webben.21 Kritisk diskursanalys passar vår undersökning eftersom fokus 
ligger på huruvida den pedagogiska diskursen i nyare former för användarundervisning 
har förändrats eller inte. I metodlitteraturen poängteras fördelen med att dra in andra 
teorier än enbart den diskursanalytiska i en diskursanalytisk undersökning för att kunna 
studera det empiriska materialet ur flera olika synvinklar.22 Eftersom vi har pedagogiskt 
fokus i vår undersökning och det vi undersöker är material avsett för undervisning har 
vi därför valt att använda oss av de fyra största pedagogiska teoriskolorna; 
behaviourismen, kognitivismen, konstruktivismen och sociokulturell teori. Dessa 
pedagogiska teoriskolor kännetecknas t ex av att de har olika sätt att se på hur kunskap 
”bäst” förvärvas av den lärande, i synen på vilka lärandesituationer som är 
gynnsammast, i synen på den lärande och lärarens roll. Det finns naturligtvis fler 
pedagogiska synsätt än dessa, men vi har valt dessa eftersom de har haft störst 
inflytande på undervisningen i modern tid. Vi betraktar dessa fyra teoriskolor som 
exempel på olika typer av pedagogiska diskurser. I vår diskursanalys letar vi således i 
det empiriska materialet efter mönster som visar vilken eller vilka pedagogiska 
förhållningssätt (och därmed även vilken eller vilka pedagogiska diskurser) 
webbkurserna innehåller. När det gäller relationen mellan teori, metod och empiriskt 
material är det viktigt att poängtera att vi alltså utgår ifrån teorin i form av de ovan 
nämnda fyra pedagogiska teoriskolorna. Något som betonas i metodlitteraturen är att det 
kan vara svårt att undersöka de diskurser man själv är nära och därför måste man i 
vidast möjliga mån försöka ställa sig främmande inför undersökningsmaterialet.23 Vi 
har båda erfarenhet som undervisande bibliotekarier på forskningsbibliotek och vi har i 
den mån det går försökt vara medvetna om detta när vi analyserat vårt material. Vi tror 
också att det kan vara en fördel att ha en viss  
förförståelse för ämnet man undersöker. Vi tror dock att det faktum att vi använder oss 
av teorier från ett annat kunskapsfält (pedagogiken) kan hjälpa oss att ställa oss 
främmande inför vårt material.  
 
3.2 Avgränsningar 
 
Vår analys av det empiriska materialet styrs av det urval av pedagogiska teorier vi valt 
att använda för att analysera den pedagogiska diskursen i webbkurserna.  På så vis har 
vår undersökning begränsats till att leta efter mönster i texterna som pekar på det ena 
eller andra av de av oss utvalda pedagogiska synsätten. Vi är medvetna om att vi 
därmed utelämnar eventuella andra pedagogiska och övriga diskurser som kan finnas i 
materialet. Eftersom webbaserade kurser är ett relativt nytt fenomen inom 
användarundervisning tyckte vi att dessa kurser kunde vara ett passande empiriskt 
material för vår undersökning. För att begränsa oss har vi valt att undersöka webbkurser 
                                                 
20 Lund, Stefan och Sundberg, Daniel (2004). Pedagogik och diskursanalys: metodologiska 
orienteringsförsök på ett framväxande forskningsfält, s. 48. 
21 Sveningsson, Malin et al. (2003). Att fånga nätet: kvalitativa metoder för Internetforskning, s. 119. 
22 Ibid, s. 141. 
23 Winther Jørgensen, Marianne och Philips, Louise (2000). Diskursanalys som teori och metod, s. 28. 
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för användarundervisning som producerats av fem svenska forskningsbibliotek. Dessa 
fem är de mest omfattande webbkurserna för användarundervisning som vi har kunnat 
hitta. Eftersom vi vid undersökningens start inte hade någon uppfattning om i vilken 
omfattning svenska forskningsbibliotek hade skapat webbaserade kurser för 
användarundervisning så utfördes till att börja med ett försök till att kvantitativt 
kartlägga detta.24 Kartläggningen utfördes rent praktiskt på så sätt att vi utifrån 
startsidorna på de olika forskningsbibliotekens webbplatser sökte igenom webbplatsen. 
Vi gör inga anspråk på att kartläggningen skulle vara heltäckande eftersom webben är ju 
till sin natur obeständig och det kan naturligtvis ha hänt mycket under den tid som 
passerat sedan vi först gick igenom webbplatserna. Samtliga svenska högskole- och 
universitetsbibliotekets webbplatser studerades ingående utifrån följande urvalskriterier. 
Det skulle på något vis framgå att materialet var avsett för att undervisa användarna i 
informationssökning. Biblioteket självt skulle ha producerat merparten av materialet. 
Kursen skulle finnas direkt tillgängligt på bibliotekets webbplats och vara omfattande. 
Kurser och guider som t e x enbart handlar om internetsökning har inte tagits med, inte 
heller kortfattade sökvägledningar som avser specifika resurser, t ex den lokala 
katalogen. -På basis av vår kartläggning och p g a att vi ville undersöka webbkurser från 
både mindre högskolebibliotek och större universitetsbibliotek beslutade vi oss för att 
följande webbkurser skulle ingå i vår undersökning:  

• Söka Samla Skriva (Sveriges Lantbruksuniversitets bibliotek) 
• Från fråga till dokument i det elektroniska biblioteket (Luleå 

Universitetsbibliotek) 
• Informationskompetens (Lunds Universitetsbibliotek) 
• Stora sökguiden (Blekinge Tekniska Högskolebibliotek) 
• Att söka information (Uppsala Universitetsbibliotek) 

 
3.3 Diskursanalys 
 
Diskursanalys är ett samlingsbegrepp för flera olika tvärvetenskapliga 
forskningsmetoder (t ex diskursteori, diskurspsykologi och kritisk diskursanalys) som 
kan användas i många olika typer av undersökningar. I diskursanalys är teori och metod 
sammanlänkade. Diskursanalys har sin bakgrund i ett socialkonstruktionistiskt synsätt, 
som i sin tur har sin bakgrund i den franska poststrukturalistiska teorin och 
språkfilosofin, som hävdar att människans tillträde till verkligheten alltid går genom 
språket. Att studera diskurser och sociala konstruktioner innebär att ”fundera över det 
som sägs, hur det sägs och hur det annars skulle ha kunnat sägas.”25. Typiskt för ett 
socialkonstruktionistiskt 26 synsätt är en kritisk inställning till självklar kunskap, dvs. att 
vår kunskap om världen inte kan ses som en objektiv sanning, eftersom vi alla skapar 
oss egna världsbilder och egna sätt att kategorisera kunskap. Typiskt är också en 
                                                 
24 2005 fanns sammanlagt 189 olika digitala pedagogiska resurser och självstudiekurser som skapats av 
biblioteken tillgängliga på forskningsbibliotekens webbplatser. Kungliga biblioteket & Statistiska 
centralbyrån. Forskningsbiblioteken 2005: Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m 
.m. http://www.scb.se/statistik/_publikationer/KU0102_2005A01_BR_KUFT0601.pdf [2006-11-19]. 
 
 
25 Börjesson, Mats (2003). Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok, s. 21. 
26 Socialkonstruktionism är en gemensam beteckning för en rad nyare teorier om kultur och samhälle, och 
används här istället för begreppet socialkonstruktivism eftersom Winther Jørgensen inte vill blanda ihop 
detta begrepp med Piagets konstruktivistiska teori.  
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historisk och kulturell specificitet, vilket betyder att vår världsbild är kulturellt och 
historiskt präglad och vi är en oseparerbar del av vår samtid. Det finns ett samband 
mellan kunskap och sociala processer och vår världsbild skapas och upprätthålls i en 
social interaktion med andra menar företrädarna för socialkonstruktionismen. Man 
menar även att det finns ett samband mellan kunskap och social handling. Olika 
världsbilder leder till olika handlingar eller med andra ord vilken världsbild man har får 
konsekvenser för vad man gör.27 Typiskt för ett diskursanalytiskt synsätt är att språket 
inte ses som en avspegling av en redan existerande verklighet. Man menar att språket är 
strukturerat i mönster eller diskurser och att dessa diskursiva mönster bevaras och 
förändras i diskursiva praktiker. Bevarandet och förändringen av mönstren ska därför 
sökas i de konkreta kontexter där språket sätts i spel.28 De språkliga mönstren skapas i 
sociala relationer, men språket formar också dessa relationer på så sätt att vårt agerande 
i olika situationer följer och återskapar dessa mönster. När man talar om diskurs talar 
man om ett bestämt sätt att tala om och förstå världen.29 Diskursanalys handlar om att 
analysera och försöka förstå sådana mönster i tal eller skrift och kan användas för att 
undersöka tal och skrift i sig, hur en viss företeelse speglas i tal eller skrift och de 
mönster för språkbruk som är rådande inom en viss samhällsinstitution30. Den person 
som kanske har betytt mest för diskursanalysens framväxt är den franske filosofen 
Michel Foucault. Centralt i hans författarskap är synen på relationen mellan makt och 
vetande, särskilt inom sociala institutioner som fängelser och mentalsjukhus. 
Diskursanalys omfattar en syn på språk och språkanvändning som innebär att språket 
inte uppfattas som ett neutralt instrument för kommunikation. Språket formas i en social 
kontext. Men språket har också en formande eller konstituerande sida eftersom sociala 
fenomen som identiteter, relationer och olika trosuppfattningar i så hög grad formas av 
och genom språket. Det är genom språket som den politiska och sociala verkligheten 
konstrueras och språket ses som produktivt och meningsskapande.31 
 
3.3.1 Kritisk diskursanalys   
 
Kritisk diskursanalys är den diskursanalytiska metod som vi har valt att använda i 
föreliggande uppsats. Den urskiljs ibland som en egen inriktning inom diskursanalysens 
område. Dess företrädare framhåller gärna anknytningen till en samhällskritisk tradition. 
Frankfurtskolan och dess kritiska teori har inspirerat den kritiska diskursanalysen.32 
Forskaren Norman Fairclough, som är den främsta företrädaren för kritisk 
diskursanalys, menar att diskurs är ”ett sätt att tala som ger betydelse åt upplevelser 
utifrån ett bestämt perspektiv” t ex en feministisk diskurs, en konsumtionsdiskurs osv.33 
Enligt Fairclough så har kritisk diskursanalys som mål att undersöka den sociala 
användningen av språket, med fokus på det som är odemokratiskt eller ojämlikt i 
språket.34 När man analyserar diskurs ska man fokusera främst på två dimensioner, 

                                                 
27 Dessa premisser har Winther Jørgensen hämtat från en bok av Vivien Burr ”An introduction to social 
constructionism” från 1995. Winther Jørgensen, Marianne och Philips, Louise (2000). Diskursanalys som 
teori och metod, s. 11f. 
28 Ibid, s. 18. 
29 Ibid, s. 7ff. 
30 Sveningsson, Malin et al. (2003), s.120ff. 
31 Bergström, Göran och Boréus Kristina (2000). Textens mening och makt: metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys, s. 233. 
32 Ibid, s. 233ff. 
33 Ibid, s. 72. 
34 Chouliaraki, Lilie & Fairclough, Norman (1999). Discourse in late modernity, s. 9. 
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menar Fairclough: den kommunikativa händelsen – ett konkret fall av språkbruk (t ex en 
tidningsartikel eller en intervju) samt diskursordningen – summan av de diskurstyper 
(som i sin tur kan indelas i olika diskurser och genrer t ex en nyhets- eller intervjugenre) 
som används inom en social institution 35 Inom en diskursordning finns det olika 
diskursiva praktiker varigenom tal och skrift produceras och konsumeras eller tolkas. 
Ett exempel på en diskursiv praktik där diskursordningen består av ett sjukhus är 
samtalet mellan läkare och patient. I varje diskursiv praktik används diskurstyper på 
bestämda sätt.36 När det gäller diskursanalys av pedagogisk kommunikation kan den, 
enligt forskarstuderandena Stefan Lund och Daniel Sundberg, förstås genom tre olika 
aspekter av diskursiv praktik: En handlingskontext - de mångfaldiga relationerna och 
aktiviteterna hos dem som är en del av praktiken, t ex olika elev- och lärarrollerna som 
kan förekomma i olika sammanhang. En innehållslig kontext - de objekt och texter som 
medierar dessa relationer, t ex läroböcker. En samhällelig kontext - den sociala praktik 
som institutionellt reglerar den diskursiva praktiken, t ex grundskola eller 
universitetet.37 
 
3.3.2   Faircloughs tredimensionella modell för 

kritisk diskursanalys  
 
Norman Fairclough har utarbetat en analytisk ram som kan användas vid empirisk 
forskning om kommunikation och samhället. Denna modell består av tre dimensioner 
som alla ska dras in i en konkret diskursanalys av en kommunikativ händelse:38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En analys av en kommunikativ händelse sker, som modellen ovan illustrerar, på tre 
nivåer, där det som analyseras är 
 
1) TEXT  

Själva texten, dess egenskaper och uppbyggnad. Här kan t ex redskap från 
samtalsanalys eller lingvistik användas och ge underlag för tolkningar utifrån t ex 
ordval, passiv eller aktiv form, värdeladdade ord etc. 

 

                                                 
35 Ibid, s. 73. 
36 Ibid, s. 73. 
37 Lund, Stefan och Sundberg, Daniel (2004). Pedagogik och diskursanalys: metodologiska 
orienteringsförsök på ett framväxande forskningsfält, s 19f. 
38 Winther Jørgensen & Phillips (2000) s. 66. 
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2) DISKURSIV PRAKTIK 
De processer där text produceras och konsumeras.  

 

3) SOCIAL PRAKTIK 
Textens relation till de språkliga mönster och konventioner som finns inom den 
kontext som texten är en del av. Förhållandet mellan texten och dess sociala och 
kulturella kontext.  

 
Målet med kritisk diskursanalys är att kartlägga förbindelserna mellan språkbruk och 
social praktik. Fokus ligger på de diskursiva praktikernas roll i upprätthållandet av den 
sociala ordningen och i social förändring. Varje kommunikativ händelse fungerar som 
en form av social praktik genom att den reproducerar eller ifrågasätter 
diskursordningen. Det betyder att kommunikativa händelser formar och formas av den 
bredare sociala praktiken genom dess förhållande till diskursordningen. Enligt Winther 
Jørgensen & Phillips är det i analysen av förhållandet mellan den diskursiva praktiken 
och den bredare sociala praktiken som man i sin undersökning finner sina slutliga 
konklusioner och kan konstatera om den diskursiva praktiken reproducerar 
diskursordningen och bidrar till att upprätthålla status quo i den sociala praktiken – eller 
om diskursordningen transformeras så att det skapas en social förändring.39  
 
Språkbrukare har möjligheter att förändra diskursordningen om de, t ex genom att 
använda ett kreativt språkbruk och utnyttjar diskurser och genrer på nya eller mer 
komplexa sätt, eller använder diskurser och genrer från andra diskursordningar. Att göra 
det sistnämnda är ett tecken på interdiskursivitet, som är en form av intertextualitet. En 
särskilt tydlig form av intertextualitet är manifest intertextualitet.  Detta betyder att 
texter mer uppenbart bygger på andra texter, t ex genom att hänvisa till dem.40  
 
Fairclough menar att förändring särskilt sker när diskurser transporteras interdiskursivt 
mellan diskursordningar. Då kan man särskilt undersöka vilka aktörer som genomdriver 
de ”främmande” diskurserna, vilka diskurser som de nya diskurserna förskjuter och 
vilka konsekvenser det får.41  
 
3.3.2 Vår tillämpning av Faircloughs modell   
 
Företrädare för ett diskursanalytiskt synsätt menar alltså att en diskursanalys bör 
undersöka bevarande och förändringar av olika diskursiva mönster ”i de konkreta 
kontexter där språket sätts i spel.”42 I vår undersökning är det bevarandet eller 
förändringen av den pedagogiska diskursen, uttryckt främst genom språket, som fokus 
ligger på och den konkreta kontexten där språket sätts i spel är lika med vårt 
undersökningsmaterial, webbkurserna som är den kommunikativa händelsen. Den 
sociala institutionen är i vår undersökning lika med högskolan och högskolebiblioteket 
som institution och på en högre nivå högskolan som samhällelig institution. Om vi 
tillämpar Faircloughs tredimensionella modell för diskursanalys på vår undersökning så 
ser det ut så här: 
 

                                                 
39 Ibid, s. 75ff. 
40 Ibid, s. 76ff. 
41 Ibid, s. 136. 
42 Ibid, s. 18f. 
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På nivå 1 (textnivå) undersöker vi webbkursernas text utifrån det pedagogiska fokus vi 
har. Vi relaterar därefter resultaten som vi funnit på textnivå till nästa nivå 2 (diskursiv 
praktiknivå) där vi ser närmare på det sammanhang i vilket kurserna skapats och är 
avsedda att användas (högskolan och högskolebiblioteket). På denna nivå jämför vi vad 
vi kommit fram till angående den pedagogiska diskursen i texterna med vad som står i 
målen för respektive högskola och högskolebibliotek samt hur man beskriver sig på de 
egna webbplatserna.  
 
På nivå 3 (social praktiknivå) relaterar vi resultaten av analysen på textnivå till den 
sociala praktiken, som är den nivå som institutionellt reglerar den diskursiva praktiken. 
Vi ser på vad som sägs om pedagogik i olika styrdokument samt på myndigheternas 
webbplatser och kopplar samman detta med vårt undersökningsresultat. Vi har valt att 
undersöka och redogöra för texter på diskursiv och social praktiknivå efter analysen på 
textnivå och inte tidigare i uppsatsen, vilket ofta är förekommande i akademiska 
uppsatser eftersom vi inte ville bli påverkade i vår analys på textnivå av texterna på 
analysens högre nivåer. 
 
Uppfyller vi då Fairclough kriterier för vad en kritisk diskursanalys ska innehålla43? 
Fairclough räknar upp fyra kriterier: 
 

1. Det ska vara en flerdimensionell analys, dvs vi ska kunna applicera Faircloughs 
tredimensionella modell på vårt undersökningsmaterial. 

 
2. Det ska finnas en metod för att analysera språket, ett grammatiskt verktyg. Vi 

kombinerar i vår analys Faircloughs modell med Lennart Hellspongs 
textanalysmodell. 

 
3. Det ska vara en metod för historisk analys och diskursanalysen ska fokusera på 

hur texten är strukturerad och konstruerad. Intertextualitet är också viktigt i 
diskursanalys, dvs hur en text konstrueras genom andra texter. Vi undersöker 
inte våra texter över tid, dvs vi ser inte vilka förändringar som har skett 

                                                 
43 Fairclough, Norman (1992) Discourse as social change, s. 8f. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. SOCIAL PRAKTIK =  
Lagar och myndigheter som styr högskolan.  

På en ännu högre nivå samhället 

2. DISKURSIV PRAKTIK = 
Högskolan och högskolebiblioteket 

 

textproduktion = 
Vem som har skapat texten 

(högskolebiblioteket) och varför 
(undervisning av användare) 

 
 
  

 
textkonsumtion = 

  Vem som använder texten och hur

1. TEXT = 
Text i webbkurserna
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tidsmässigt i vår analys, vilket kan vara en svaghet i vår undersökning. Däremot 
undersöker vi intertextualitet genom att jämföra våra texter på olika nivåer enligt 
Faircloughs modell. 

 
4. Det ska vara en kritisk metod. Kritisk i detta sammanhang betyder att visa på  

samband och orsaker som har varit dolda. Det betyder också att vi ska visa vilka 
konsekvenser resultatet av undersökningen kan få för människor.  

 
Vi anser att vår analys uppfyller Faircloughs kriterier för att vi ska kunna genomföra en 
kritisk diskursanalys, på de flesta punkter, förutom när det gäller den historiska 
aspekten av vår analys. 

 
I vår analys av webbkurserna kombinerar vi textanalysforskaren Lennart Hellspongs 
textanalysmodell med Norman Faircloughs tredimensionella modell för kritisk 
diskursanalys. Den senare modellen har vi använt för att analysera den kommunikativa 
händelsen (webbkurserna) på tre olika nivåer. I kapitel 4, “Analys och resultat”, 
beskriver vi mer utförligt själva analysförfarandet. 

 
3.4  Pedagogiska teorier 
 
De pedagogiska teorier som presenteras här är de som vi använder för att analysera 
webbkursernas pedagogiska diskurs. Vi går igenom dem i en kronologisk ordning för att 
ge en bild av deras utveckling. I slutet av kapitlet sammanfattar vi och jämför deras 
olika syn på lärande.  
 
Pedagogiken som vetenskap tar sin utgångspunkt i flera ämnen, bl.a. filosofi, historia 
och psykologi. Det vetenskapliga studiet av lärandet har dominerats av två traditioner; 
behaviourismen och dess filosofiska motsats, som avlöste behaviourismen, under 1950-
talet kognitivismen. En tredje tradition, konstruktivismen bygger vidare på den 
kognitivistiska idétraditionen. Inom aktuell biblioteks- och informationsforskning 
används konstruktivistisk forskningsteori av bl.a. Carol Kuhlthau. En fjärde teoretisk 
syn på lärande, som Roger Säljö framhåller som ett alternativ, är det sociokulturella 
perspektivet (även kallat den kulturhistoriska eller den sociohistoriska skolan), som 
baseras på den ryska psykologen Lev S. Vygotskys idéer.44 
 
3.4.1 Behaviourism 
 
Behaviourismen betonar lärande som förändring av elevens yttre, observerbara och 
iakttagbara beteende. Kunskapen är objektiv och kvantitativ; den finns utanför individen 
och kan avgränsas och delas. Lärande uppfattas som en ackumulation av 
stimulus/respons-kopplingar. Olga Dysthe som är norsk professor i pedagogik beskriver 
behaviourism så här: 
 

• Lärande sker genom att små kunskapsbitar ackumuleras. 
 

• Inlärning måste organiseras sekventiellt och hierarkiskt. Överföringen är 
begränsad och därför måste varje mål undervisas explicit.  

 

                                                 
44 Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, s. 48f. 
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• Man måste ge täta test för att garantera full behärskning innan man går vidare 
enligt principen övning ger färdighet.  

 

• Motivationen är något yttre och grundar sig på positiv förstärkning av många 
små steg.45 

 
Behaviourismen utvecklades bl a av den ryske psykologen och fysiologen Pavlovs 
(1849-1936) experiment med hundar, där han konstaterade att hundars beteende styrs av 
betingade (inlärda) reflexer.46 Den amerikanske psykologen Skinner (1904-1990) 
utvecklade Pavlovs teorier. Han menade att individer har en tendens att upprepa 
beteenden där man upplever ett positivt resultat genom någon form av belöning eller 
förstärkning, eller där man kan undvika något obehagligt. Företeelser som har att göra 
med tänkande, reflexion och mentala förlopp antas antingen inte existera eller vara 
något som vetenskapen inte kan säga någonting om eftersom känslor, värderingar, 
föreställningar om världen och andra "subjektiva" fenomen inte kan studeras med 
objektiva metoder, enligt behaviourismen.47 Tankar, känslor och viljor är i Skinners 
psykologi effekter av externa faktorer och inte av ett fritt medvetande.  
 
Skinners behaviourism lade grunden till den undervisningsteknologi och de läromedel 
som konstruerades i form av s.k. inlärningsmaskiner för att förstärka elevernas respons. 
Inlärningsmaskinerna visar tydligt kunskapssyn, dvs. att kunskapen finns utanför 
individen, färdigförpackad i lämpliga lätt avgränsningsbara enheter som sedan byggs 
upp som en mur hos individen där tegelsten för tegelsten fogas samman, från det lilla 
till det större.48 Enligt behaviourismen kan lärandet styras genom olika vägledningar, 
läroböcker och mätas genom t ex skriftliga prov. Enligt Mads Hermansen, lektor i 
psykologi vid Danmarks lärarhögskola, förklarar inte en behaviouristisk lärare varför 
det ”rätta svaret” är just det rätta.49   
 
Under 1960-talet gjordes även försök att skapa självinstruerande och självbelönande 
läromedel, där den lärande i växelverkan mellan tillägnande och kontrollfrågor lotsades 
igenom ett s.k. beting. Kontrollfrågorna medförde att den lärande antingen lotsades 
tillbaka till ett tidigare moment (om hon inte kunde lärostoffet tillräckligt bra) eller 
lotsades vidare (om hon kunde det tillräckligt bra). Den här typen av 
undervisningsprogram har idag mer eller mindre försvunnit från skolans pedagogiska 
praktik, menar Hermansen.50  
 
Behaviourismen är enligt många nutida forskare en omodern teori och Skinner en 
omstridd behaviouristisk teoretiker, delvis p g a forskningen inom den skinnerska 
traditionen främst var inriktad mot djur (råttor och duvor) och inte människor. 
Behaviourismens storhetstid varade fram till slutet av 1950-talet då nya pedagogiska 
teorier började göra sig gällande.51  
 
3.4.2 Kognitivism 
                                                 
45 Dysthe, Olga (2003) Dialog, samspel och lärande, s. 35. 
46 Säljö, Roger (2000), s. 50. 
47 Ibid, s. 50. 
48 Ibid, s. 50ff. 
49 Hermansen, Mads (2000). Lärandets universum, s. 34ff. 
50 Ibid, s. 37ff. 
51 Ibid, s. 50ff. 
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Kognitivismen studerar det som behaviouristerna ansåg inte kunde studeras, dvs. 
människans tänkande. Kognitivismen växte fram ur amerikansk beteende- och 
språkvetenskap. Inspirerade av den framväxande datorteknologin föreställer sig 
kognitivisterna hjärnan som en dator som inhämtar och behandlar information, lagrar 
och söker i minnet.  
 
En utgångspunkt i kognitionspsykologin är att det mänskliga minnet består av ett 
långtids- och ett korttidsminne. Långtidsminnet har stora lagringsmöjligheter, medan 
korttidsminnet enbart kan lagra sju (plus minus två) uppgifter. Mängden information 
som behöver bearbetas i korttidsminnet påverkar möjligheten till effektiv 
problemlösning. Repeteras informationen kan den föras in i långtidsminnet. 
Korttidsminnets begränsningar gör hjälpmedel för att stödja korttidsminnet nödvändiga. 
Subjektets möjligheter att kunna lösa ett problem är både beroende av långtidsminnets 
innehåll och korttidsminnets tillfälliga belastning.52  
 
Kognitivismen understryker lärande som deltagande i en social praktik där lärande är en 
aktiv konstruktionsprocess där eleverna tar emot information, tolkar den och knyter 
ihop den med vad de redan vet.53 Handling och problemlösning är viktiga 
inlärningskomponenter inom kognitivismen och man ser kunskapen som en process och 
en ständigt pågående utveckling. Jerome Bruner, amerikansk psykolog, som företräder 
den kognitiva skolan, pekar på betydelsen av den inre motivationen för lärprocessen. 
Han menar att det är viktigt att en uppgift uppfattas som relevant, meningsfull och av 
nytta för eleven. Kunskaperna ska även tala till elevernas känslor och nyfikenhet.54  
 
Kognitivismens främsta företrädare Jean Piaget var i grunden biolog, något som kom att 
påverka hans sätt att forma teorier inom psykologin. Hans slutsatser var att barnet under 
sin uppväxt passerar olika stadier av utveckling och att ett stadium inte kan nås om det 
föregående inte etablerats.55 Kunskap uppkommer genom barnets eget (fysiska) 
manipulerande av objekt och upptäckande av relationerna mellan dessa. Först när 
intellektet mognat får barnet en högre grad av förmåga till abstraktion och att inse 
relationen mellan objekt och konsekvenser utan att fysiskt pröva dem.56  
 
Enligt Piaget har människan två sätt att ta sig an ny information för att bringa jämvikt 
ekvilibrium i sitt tänkande, nämligen genom assimilation och ackommodation. Vid 
ackommodation uppstår en obalans, disekvilibrium och vi måste ändra våra kognitiva 
strukturer för att återigen kunna uppnå balans, ekvilibrium. Assimilation och 
ackommodation är alltså, enligt Piaget, två processer och delar av intellektets 
anpassning, eller adaption, till omvärlden.57 Adaption är Piagets term för inlärning.58  
 
Läroplaner och undervisning i Sverige och många andra länder idag är mycket 
influerade av Piagets idéer och språkbruk, dvs att elever ska tillåtas vara aktiva, arbeta 

                                                 
52 Sundin, Olof (1997). Hur används informationsbegreppet?: en jämförande studie mellan två 
forskningsområden Human IT vol.1 nr.2. 
53 Dysthe, Olga (2003). Dialog, samspel och lärande, s. 33. 
54 Nilsson, Monica (1998). Skolbiblioteket: skolans informationscentrum, s. 22-23. 
55 Kroksmark, Tomas (2003). Den tidlösa pedagogiken, s. 417.  
56 Säljö, Roger (2000), s. 65. 
57 Ibid, s. 60ff. 
58 Kroksmark, Tomas (2003), s. 424. 
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självständigt och laborativt, styras av sin egen nyfikenhet och formulera egna frågor. 
Lärarna ska sluta föreläsa och istället stimulera elevernas egna undersökningar.59  
 
3.4.3 Konstruktivism 
 
Även om kognitivistiska teorier fått genomslag inom områden som problemlösning och 
perception så har dess inflytande inte varit så stort inom pedagogiska sammanhang, 
förutom när det gäller den del av kognitivismen som kallas konstruktivism som har haft 
en hel del inflytande på lärande.60 Konstruktivistiska teorier kring lärande betonar att 
eleven inte passivt tar emot kunskap utan själv, genom att vara aktiv, konstruerar sin 
förståelse av omvärlden.61 I den amerikanska forskningen har konstruktivistiska teorier 
om lärande ofta använts som utgångspunkter för skolbiblioteksforskare som t ex Carol 
Kuhlthau. Konstruktivismens främste företrädare Lev S. Vygotsky (1869-1934) var en 
rysk psykolog, litteraturvetare, filosof och historiker som har haft stort inflytande över 
pedagogiken i Sverige under senare år. Vygotsky bygger vidare på Piagets teorier.62 
Enligt en konstruktivistisk syn på lärande så har språket och det sociala samspelet med 
andra en stor betydelse i inlärningssituationen. Läraren observerar eleven genom att 
lyssna och försöka förstå och utifrån detta handleda honom. Vygotsky menar att all 
psykologisk utveckling sin utgångspunkt i att människan alltid befinner sig i förändring 
och i varje ögonblick har möjlighet att ta över och utveckla kunskaper från andra 
människor i olika samspelssituationer.63 Vygotskys teorier ligger bakom den s.k. 
aktivitetspedagogiken och de s.k. elevaktiva arbetssätten i skolan. En annan del av hans 
teoribildning, som har aktualiserats i den pedagogiska diskussionen i Sverige under 
senare år, är Vygotskys teorier om verktygets eller kunskapsartefakternas betydelse. 
Tanken med kunskapsartefakter bygger på idén att människan, till skillnad från bl a 
djuren, utvecklar och utnyttjar fysiska och språkliga verktyg som t ex pennan, bilen, 
datorn osv.64 Vygotsky intresserade sig för den speciella form av samarbete mellan 
vuxna och barn som han såg som kärnan i undervisningsprocessen.65 Detta samarbete 
kallade Vygotsky ”den närmaste utvecklingszonen”, dvs. skillnaden mellan det som ett 
barn (eller en lärande) kan handskas ensamt med på det kognitiva området och de 
uppgifter som det kan lösa under medverkan av en vuxen (eller lärare).66 Vygotsky 
förband den närmsta utvecklingszonen med den ömsesidiga påverkan mellan spontant 
och vetenskapligt begreppstänkande som äger rum inom undervisningen när orden och 
begreppen blir föremål för uppmärksamhet och reflektion. Dock är det viktigt enligt 
Vygotsky att detta samspel inte är enkelriktat utan sker i dialog med eleven där läraren 
och eleven påverkar varandra ömsesidigt och varje elev tillför samarbetsprocessen ett 
personligt unikt bidrag.67 John Dewey (1859-1952) brukar även han räknas till en av 
konstruktivismens främsta teoretiker. Hans filosofisk-pedagogiska teorier har bl.a. haft 
stort inflytande på utformandet av skolans läroplaner. Dewey ser all utbildning, som 
varandes av social natur. Om arbetsformerna i skolan går att känna igen i samhällslivet 

                                                 
59 Säljö, Roger (2000), s. 50ff. 
60 Ibid, s. 50ff. 
61 Ibid. 
62 Kroksmark, Tomas (2003), s. 446f. 
63 Ibid, s. 450. 
64 Ibid, s. 453. 
65 Bråten Ivar (1998). Vygotskij och pedagogiken, s. 23f. 
66 Ibid, s. 23f. 
67 Ibid, s. 23f. 
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så motiveras eleven till att uppleva mening med skolarbetet,68 eller med andra ord så 
måste kunskapen komma till användning om den ska kännas meningsfull för eleven.69 
Dewey menar också att det är viktigt att eleverna känner till och har målet med 
undervisningen klart för sig.70 Han kritiserar skolan för att den består av för mycket 
passivt lyssnande för eleverna och menar att det är viktigt att eleverna själva får prova 
sig fram, ”learning by doing”. Men eleverna klarar inte detta helt själva, utan behöver 
läraren som kan förklara, förenkla och sätta saker i sitt rätta sammanhang menar 
Dewey.71 
 
3.4.4 Sociokulturell teori  
 
Den sociokulturella skolan bygger vidare på Vygotsky’s teorier72 och betraktar lärande 
som deltagande i en social praktik.73 Man menar att lärande är en fråga om relationen 
mellan kollektiv (ett samhälle, en viss grupp experter) och individer (den enskilda 
människan). Enligt sociokulturell teori konstrueras kunskap genom samarbete i en 
kontext och inte primärt genom individuella processer. Den sociokulturella pedagogiska 
teorin menar att lärande är situerat i specifika fysiska och sociala kontexter och att det 
huvudsakligen är socialt, distribuerat och medierat. Språket är grundläggande i 
läroprocesserna och lärande är deltagande i en praxisgemenskap74 I det sociokulturella 
pedagogiska perspektivet är artefakter som t ex datorer eller papper viktiga.75 I ett 
sociokulturellt perspektiv är språket helt centralt och man menar t o m att 
kommunikation och språk föregår tänkandet. Att lära sig ett språk är också att lära sig 
tänka inom ramen för en viss kultur och en viss kulturell och samhällelig gemenskap.76  
 
3.5.5 Sammanfattning 
 
Vi har nu presenterat de pedagogiska teorierna i kronologisk ordning med start i början 
av förra århundradet med behaviourismen fram till den senaste sociokulturella teorin. 
Det kan ibland vara svårt att skilja de olika pedagogiska skolorna åt och därför 
sammanfattar vi här de olika teoriernas likheter och skillnader. Lärarens roll ser olika ut 
i de olika pedagogiska teoriskolorna. Inom den behaviouristiska skolan, som skiljer sig 
mest från de övriga, är läraren en auktoritet som bestämmer undervisningens innehåll 
och mål och eleven är en passiv mottagare vars responser och resultat värderas och ges 
belöning eller bestraffning. Inom den kognitiva skolan är läraren ett stöd som hjälper 
eleven att organisera ny kunskap som de kan integrera med sin förkunskap. Eleven ses 
som en unik och självständig individ och intar en aktiv roll. Konstruktivismen bygger 
vidare på kognitivismen. Konstruktivister menar att det är motiverande för eleven om 
den upplever att kunskapen kommer till användning och att de känner till målet med 
undervisningen. Läraren ska handleda studenterna men studenterna ska själva bygga på 
sin kunskap utifrån tidigare erfarenheter. Det sociala samspelet är mycket viktigt. Det 
                                                 
68 Ibid, s. 372ff. 
69 Nilsson, Monica (1998). Skolbiblioteket - skolans informationscentrum: en praktisk handledning för 
skolbibliotekarier, lärare och skolledare s. 25. 
70 Kuhlthau, Carol (2004), s. 15. 
71 Nilsson, Monica (1998), s. 25f. 
72 Egeland, Lars (2004). Det handler om laering s. 17f. 
73 Dysthe, Olga (2003), s. 33. 
74 Ibid, s. 41. 
75 Säljö, Roger, ”Lärande i det 21:a århundradet”, Utmaningar och e-frestelser (2002). s. 15ff. 
76 Säljö, Roger (2000), s. 67. 
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sociokulturella perspektivet baseras i sin tur på Vygotsky som vidareutvecklar idén att 
samarbete är grunden till lärande. Språket är ännu viktigare i denna teori. Språket 
kommer före tänkandet och artefakter som t ex datorer anses viktiga för lärande. 
 
4. ANALYS OCH RESULTAT  
 
Detta kapitel består av vår analys av det empiriska materialet och vår 
resultatredovisning. Vi beskriver inledningsvis hur vi har gått tillväga i vårt 
analysarbete och hur kapitlet är strukturerat. Sedan kommer en presentation av de 
undersökta webbkurserna. Därefter kommer vår analys och avslutningsvis de resultat vi 
kommit fram till. 
 
4.1    Analysförfarande   
 
Det är viktigt att påpeka att när vi analyserar webbkurserna och säger att något i 
texterna av oss tolkas som typiskt för ett särskilt pedagogiskt synsätt så stödjer vi oss 
alltid på pedagogisk litteratur. 
 
Vi har även inspirerats av Hellspongs modell och delat in analysen på textnivå i tre 
delar; struktur, innehåll och relation till läsaren.77 Vårt främsta analysverktyg består 
dock av Norman Faircloughs tredimensionella modell för kritisk diskursanalys som vi 
använt för att analysera den kommunikativa händelsen (webbkurserna) på tre olika 
nivåer:  
 
Text 
 
På diskursanalysens första nivå, textnivån, undersöker vi, i ljuset av de pedagogiska 
teorierna, webbkursernas struktur, innehåll och vilken relation till läsaren som 
förmedlas i kurserna. Vi undersöker vilka eventuella andra medier och möjligheter för 
interaktivitet kurserna innehåller och vilken kunskapssyn dessa uttrycker. Vi tittar 
närmare på själva kunskapsstoffet eller kursernas innehåll och analyserar kursernas titel, 
mål, förekomsten av eventuella övningsuppgifter och deras karaktär. Vi tittar även på 
vilka termer och begrepp som förekommer frekvent och huruvida de förklaras eller inte. 
Sist i analysen på textnivå fördjupar vi oss i relationen och kommunikationen mellan 
den förmodade läsaren (av oss kallad studenten) och texten (av oss kallad läraren eller 
lärarrösten). Vi analyserar vilken eller vilka pedagogiska synsätt som förmedlas via 
tilltalet och ordvalet som används i kurserna. Vi analyserar samma sak i webbkurserna 
kurs för kurs, i bokstavsordning.  
 
Vi strävar efter att vara så tydliga som möjligt och därför innehåller vår analys relativt 
många citat. Vi är medvetna om att detta kan tynga ner läsningen av texten men vi tror 
att frekventa citat kan underlätta för läsaren att kunna skilja vad som står i texterna och 
vad som är vår tolkning och analys. Först tar vi upp exempel på saker vi vill belysa och 

                                                 
77 Enligt textanalysforskaren Lennart Hellspong bör en textanalytisk modell bestå av tre delar; textens 
kontext, struktur (som i sin tur delas upp i textuell struktur, dvs. form, ideationell struktur, dvs. innehåll 
och interpersonell struktur, dvs. relation till läsaren) samt stil. Hellspong & Ledin (1997).Vägar genom 
texten: handbok i brukstextanalys, s. 41f. 
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därefter kommer vår tolkning och analys under underrubriken Kommentar. För att 
kunna skilja de olika kurserna åt när de citeras i den löpande texten har vi valt att 
använda förkortningar (inom parentes) för det högskole- eller universitetsbibliotek som 
har skapat kursen enligt följande: 
 
BTH = Stora sökguiden (Blekinge Tekniska Högskolebibliotek) 
LTU =  Från fråga till dokument i det elektroniska biblioteket (Luleå  
      Tekniska Universitetsbibliotek)  
LU =  Informationskompetens (Lunds Universitetsbibliotek)  
SLU =  Söka Samla Skriva (Sveriges Lantbruksuniversitets    
       bibliotek)  
UU =  Att söka information (Uppsala Universitetsbibliotek) 
 
Diskursiv praktik 
 
På den andra nivån, den diskursiva praktikens nivå, analyserar vi texter som vi funnit på 
respektive högskolebiblioteks samt högskolas webbplatser.  Här jämför vi våra resultat 
från analysen på textnivå med texter på den diskursiva praktikens nivå, t ex hur den 
pedagogiska diskursen ser ut och vad som sägs om undervisning i texter på webben om 
högskolebiblioteket samt respektive högskola och dess mål. 
 
Social praktik 
 
På den tredje nivån, den sociala praktikens nivå, jämför vi våra resultat från analysen på 
textnivå med de språkliga mönster och konventioner som finns inom den sociala och 
kulturella kontext som texten är en del av. Vi undersöker hur den pedagogiska diskursen 
ser ut och vad som sägs om undervisning i högskolelagen, högskoleförordningen, en 
utredning, två propositioner och i texten på en myndighets webbplats. 
 
4.2 Presentation av webbkurserna 
 
Här presenterar vi de fem webbkurser som ingår i vår undersökning. Vi beskriver 
översiktligt deras struktur, innehåll, mål och upphovsmän. Skärmdumpar med bilder på 
webbkursernas startsidor bifogas (bil 2).  

Blekingekursen 
Blekingekursen är strukturerad i åtta kapitel. Överst på startsidan finns en meny med 
länkar till de olika kapitlen som heter Sökguide, Böcker & tidskrifter, Internet, 
Databasguide, Ämnesguide, Skrivguide, Forskning och Källkritik. I menyn finns även 
länkar till en ordlista, en engelsk version av kursen och en Sökfunktion.  
 
I mitten på startsidan står kursens namn ”Stora Sökguiden – en interaktiv kurs i hur man 
söker, värderar och bearbetar information”. Kurstiteln är omgiven av de åtta olika 
kapitelrubrikerna som här är illustrerade med olika bilder. Bilder på surfare illustrerar 
avsnittet om Internet, burkar med pärlor avsnittet Databasguide, en mås som flyger 
illustrerar avsnittet Sökguide osv.  
 
Längst ner på startsidan finns en logotyp med länk till högskolebibliotekets webbplats 
samt upphovsuppgifter i form av en copyrightsymbol och texten Bibliotek och Learning 
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Lab/Blekinge Tekniska Högskola. Kapitlen i Blekingekursen innehåller inledningsvis 
en disposition som presenterar kapitlets innehåll. Flera kapitel innehåller möjligheter för 
användaren att sätta betyg på kapitlets innehåll. Blekingekursen innehåller även 
instruerande filmer och övningar av olika slag sist i princip i varje underkapitel. 
 
Luleåkursen 
Luleåkursens titel är ”Från fråga till dokument i e-biblioteket: ett första möte med Luleå 
universitetsbibliotek”. Den kurs som vi analyserar finns inte längre på Luleå UB i den 
form som vi analyserar, kursen har bytts ut och ser annorlunda ut idag. Syftet med 
kursen är enligt startsidan att presentera Luleå UB:s resurser för distansstudenter och 
andra och att göra användaren informationskompetent. Begreppet 
informationskompetens definieras och användaren uppmuntras att testa sina 
sökkunskaper före och efter kursen genom att göra kursens testfrågor.  
 
Luleåkursen är indelad i sju kapitel varav tre kapitel har karaktären av huvudkapitel; 
VAD söker du?, HUR söker du?, VAR söker du samt kapitlen Bedöma, Lokalisera/låna, 
Redovisa och det avslutande Testfrågor. Längst upp i kursen finns hela tiden en länk till 
bibliotekets webbplats med dess olika resurser samt en länk till universitetets webbplats 
i form av en logotyp. Till vänster ligger en meny med webbkursens kapitelrubriker som 
hela tiden ligger kvar som ram när användaren klickar sig in i kursens olika kapitel. 
Testfrågor ligger både i kursens vänstra meny samt avslutar de olika kapitlen i kursen. 
Längst ner på startsidan finns upphovsuppgiften © Luleå universitetsbibliotek. 
 
Lundkursen 
Lundkursen presenteras på kursens startsida med sin titel ”INFORMATIONS-
KOMPETENS självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att söka information”. 
Sedan kommer ett citat av den brittiske författaren Samuel Johnson med texten 
"Kunskap är av två slag. Antingen känner vi till ett ämne, eller så vet vi var vi kan finna 
information om det". Citatet följs av en illustration i form av en dator. En länk med 
rubriken ”Vad är informationskompetens?” förklarar detta begrepp.  
 
Kursen beskrivs som ett webbaserat kurspaket i informationshantering där användaren 
själv kan lära sig mer om hur man söker information och använder olika sökhjälpmedel. 
Vidare skriver man att kurserna är ämnesoberoende och anpassade för studenter på 
grundnivå.  
 
Kursens uppläggning beskrivs och man talar om att kursmaterialet är självinstruerande 
men att undervisare från UB kan fungera som handledare av kursen mot avgift och att 
kommunikation mellan kursledare och elever sker via e-post. Högst upp till vänster 
finns en logotyp med en länk till Universitetsbibliotekets webbplats. Denna länk samt 
kursens olika kapitelrubriker ligger hela tiden kvar i en ram till vänster när man läser 
kursens olika delar.  
 
Längst ner på varje sida finns en länk till underhålls- och/eller innehållsansvarig samt en 
copyrightsymbol och texten Universitetsbiblioteket, Lunds universitet. Lundkursen 
består av fyra kapitel med underkapitel. Rubrikerna på huvudkapitlen är Bibliotekets 
resurser, Internet, Vetenskaplig kommunikation och Citering & referenser. Varje kapitel 
inleds av en målsättning där man talar om vad användaren ska kunna efter att ha läst 
kapitlet. Varje underkapitel har även en inledande disposition där man berättar vad som 
avhandlas i det kommande kapitlet.  
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SLU-kursen 
SLU-kursen presenteras högst upp på kursens startsida som en handledning utarbetad av 
SLU-biblioteken. Klickar man på länktexten står så får man veta att kursen är avsedd att 
ge grunderna i informationskompetens och att de olika delmomenten i ”Söka Samla 
Skriva” följer arbetet med att skriva en artikel, rapport eller ett examensarbete. Man 
informerar även om hur man som användare enklast kan navigera i kursen. SLU-
kursens webbplats är fysiskt placerad inom ramarna för universitetets webbplats.  
 
Högst upp ligger en ram med länkar till SLU-universitetets webbplats med logotypen 
för SLU och dess slogan ”Universitetet som utbildar och forskar för livet”. Till vänster 
ligger en meny med länkar till olika funktioner på SLU-biblioteken startsida (katalog, 
tjänster samt olika formulär för beställning av fjärrlån osv.).  
 
Längst ner på varje webbsida finns uppgifter om vem som är sidansvarig samt 
upphovsmannauppgifter i form av texten SLU-biblioteken, Sveriges 
lantbruksuniversitets bibliotek. SLU-kursen är indelad i tre kapitel med rubrikerna 
Söka, Samla och Skriva.  
 
Varje kapitel består av flera underkapitel. Söka går igenom olika informationskällor 
som finns på biblioteket. Samla går igenom hur användaren kan gå tillväga när hon 
samlar information. Skriva går igenom hur man skriver och publicerar avhandlingar och 
examensarbeten. Sist i de olika kapitlen ligger numrerade testfrågor där användaren kan 
testa vad han lärt sig i kursen.  
 
Uppsalakursen 
Uppsalakursen heter ”Att söka information”. Inledningsvis skriver man på kursens 
startsida att förmågan att kunna söka, kritiskt värdera och utnyttja information är viktig i 
dagens informationssamhälle. Syftet med kursen beskrivs som att underlätta 
informationssökningen för studenter och andra.  
 
Man talar om kursen som en översiktlig introduktion som tar upp grundläggande delar i 
informationssökningen och ger exempel på allmänna informationsresurser med fokus på 
vetenskaplig information. Det poängteras att guiden är tänkt som ett komplement till 
den personliga service och de kurser i informationssökning som ges vid de olika 
biblioteksenheterna. Överst på kursens startsida samt även nederst finns en länk till 
bibliotekets webbplats.  
 
Längst ner till vänster ligger hela tiden en logotyp i form av en länk till universitetets 
webbplats. Upphovsuppgifter står längst ner på kursens olika sidor i form av en 
copyrightsymbol samt texten Uppsala universitetsbibliotek. Till vänster finns en meny 
med kursens olika kapitel. Här finns även en sökfunktion där man kan skriva in valfria 
sökord och söka på universitetsbibliotekets sidor.  
 
Uppsalakursen är strukturerad i nio kapitel: Sökstrategier, Olika informationsbehov, 
Hjälpmedel vid informationsökning, Informationskällor och olika typer av 
publikationer, Vetenskaplig publicering, Kvalitetskontroll och värdering av information, 
Efter sökningen – dokumentanskaffning, Citeringsteknik och referenshantering och 
Andra guider till informationssökning. 
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4.3 Analys av text  
 
Detta kapitel består av diskursanalysens första nivå, textnivån. Här undersöker vi 
webbkursernas text och tittar närmare på deras struktur, innehåll, medier och 
möjligheter för interaktivitet. Vi analyserar kursernas titlar, mål, övningsuppgifter, 
termer och begreppsanvändning samt relationen mellan lärare och student. Analysen på 
textnivå avslutas med en sammanfattning av vad vi kommit fram till kurs för kurs. 
 
4.3.1 Struktur  
 
Till den textuella strukturen och formen hör hur webbkurserna är uppbyggda, i vilken 
ordning kursens olika delar och kapitel ska läsas, om de innehåller andra medier än det 
rent textuella samt interaktionsmöjligheter mellan lärare och student.  
 
4.3.1.1 Kapitelindelning och kapitelrubriker 
 
Kursernas kapitelindelning och vad kapitlen kallas för säger en del om kursens 
pedagogiska synsätt. Blekingekursen är strukturerad i åtta kapitel som genomgående 
består av substantiv, med rubriker som ”Sökguide”, ”Böcker & tidskrifter”, ”Internet”, 
”Databasguide”, ”Ämnesguide”, ”Skrivguide”, ”Forskning” och ”Källkritik”. 
Substantivet guide förekommer i hälften av kapitelrubrikerna (BTH). SLU-kursens alla 
tre kapitel, rubriker och underrubriker, är samma som kursens titel, ”Söka, Samla, 
Skriva”. De består av verb, t ex ”beställa”, ”hitta”, ”köpa” och substantiverade verb som 
t ex ”arkivering”, ”citering” och ”publicering”. Alla underkapitel i SLU-kursens första 
kapitel Söka består av substantiv; ”sökfrågan”, ”arkiv”, ”artiklar”, ”böcker och 
tidskrifter”, ”ordböcker” osv. (SLU). Lundkursens fyra kapitelrubriker består alla av 
substantiv; ”Bibliotekets resurser”, ”Internet”, ”Vetenskaplig kommunikation” och 
”Citering & referenser” (LU). I Lundkursens första kapitel har sex underkapitel av åtta 
rubriker i form av verb i infinitivform (”att hitta”, ”att söka”, som förekommer tre 
gånger, ”att utvärdera”, ”att beställa”) (LU).  
 
SLU och Lundkursen skiljer sig från de övriga genom att ha betydligt färre antal kapitel 
(tre respektive fyra) jämfört med övriga kurserna som är indelade i sju till nio kapitel. 
Luleåkursen är indelad i sju kapitel varav tre kapitel har stora bokstäver i början; ”VAD 
söker du?”, ”HUR söker du?”, ”VAR söker du:” samt kapitlen ”Bedöma”, 
”Lokalisera/låna”, ”Redovisa” och det avslutande ”Testfrågor”. Alla kapitelrubriker 
består av verb förutom det avslutande kapitlet som består av ett substantiv i plural. Ett 
frekvent förekommande nyckelord är söker (LTU). Uppsalakursen är strukturerad i nio 
kapitel med rubriker som ”Sökstrategier”, ”Olika informationsbehov”, ”Hjälpmedel vid 
informationssökning”, ”Informationskällor och olika typer av publikationer”, 
”Vetenskaplig publicering”, ”Kvalitetskontroll och värdering av information”, ”Efter 
sökningen – dokumentanskaffning”, ”Citeringsteknik och referenshantering” och 
”Andra guider till informationssökning”. De flesta rubrikerna består av substantiverade 
verb (liksom i SLU-kursen) med ändelsen –ing. Ett ord som förekommer fyra gånger i 
olika kombinationer är substantivet ”information” (UU). 
 
Kommentar 
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Verb är en ordklass som betecknar aktiviteter, handlingar och beteenden. Att fokusera 
på studentens beteende är typiskt för behavioristisk pedagogik och man skulle därför 
kunna tolka det som att kurser med många verb i rubrikerna signalerar att kursen vill 
lära studenten olika beteenden och därmed är behaviouristisk. Å andra sidan kan 
rubrikerna i verbform tolkas som en vilja att betona studentens egen aktivitet och 
handling, vilket både kognitivistisk och konstruktivistisk pedagogik anser som viktigt. 
Men för att signalera de senare pedagogiska förhållningssätten så borde verben vara mer 
inriktade på att få studenten även att tänka inte bara göra och därför upplever vi mest att 
verbrubrikerna signalerar ett fokus på beteende och därmed behaviourism, med vissa 
undantag.   
 
Att både titeln och SLU-kursens olika kapitel till så stor del består av verb (förutom 
”sökfrågan” som ger mer kognitivistiska signaler) skulle man därför kunna tyda som att 
kursen har en behaviouristisk framtoning. Detsamma gäller för Lundkursen där endast 
två kapitel kan associeras med en kognitivistisk vilja att lära studenten olika sätt att 
tänka. I det stora hela signalerar Lundkursen att det är viktigare att studenten lär sig ”hur 
man gör” än ”hur man kan tänka” och Lundkursen förmedlar därför en behaviouristisk 
syn på lärande. I Luleåkursen är titelrubrikerna ställda som frågor. Frågor appellerar till 
läsarens nyfikenhet, vilket är viktigt inom kognitivistisk pedagogik. Tre av 
Uppsalakursens kapitelrubriker handlar om kognitiva aspekter i sökprocessen, processer 
som kräver mer tänkande av studenten än beteende eller aktivitet och det som studenten 
ska tänka kring är information (som är ett nyckelord). Nyckelordet guide som 
förekommer frekvent i Blekingekursen har en kognitivistisk-konstruktivistisk 
framtoning eftersom det ger associationer till webbkursen som ett stöd och en 
handledning, vilket är lärarens roll inom dessa pedagogiska synsätt. En likhet mellan 
BTH och SLU är orden sök och skriv i rubrikerna. 
 
4.3.1.2 Linjär & olinjär struktur    
 
Intressant ur ett pedagogiskt perspektiv är om det finns någon särskild ordning som 
läsaren av kursen ska följa och hur kursens olika delar förhåller sig till varandra. Alla 
kurser har en meny med en innehållsförteckning till vänster (förutom i Blekingekursen 
där menyn ligger överst på startsidan) där kursens kapitelrubriker hela tiden syns i en 
ram när läsaren är inne i de olika underkapitlen. Blekingekursen har förutom 
textingångar till de olika onumrerade kapitlen åtta bilder som fungerar som 
kapitelingångar. I inledningen av de olika kapitlen finns en disposition där studenten 
kan läsa vad kapitlet handlar om.  
 
Lundkursen skiljer sig från övriga eftersom den är strukturerad i fyra numrerade delar; 
”1. Bibliotekets resurser”, ”2. Internet”, ”3.Vetenskaplig kommunikation” och ”4. 
Citering & referenser”. Även i Lundkursen inleds varje kapitel av en målsättning där 
texten talar om vad läsaren ska kunna efter att ha läst kapitlet. Varje underkapitel har 
även en inledande disposition i underkapitlen där man berättar vad som avhandlas i det 
kommande kapitlet. Luleåkursen innehåller sju onumrerade kapitel. I kapitlet 
”Sökfrågan” kan studenten läsa: ”Du har nu gjort det svåraste […] Du ska nu kombinera 
sökorden så databasen förstår” (LTU). Även SLU-kursens olika delar är onumrerade. I 
inledningen av kapitlet Skriva kan vi läsa att: ”Du har nu valt ämne, sökt och samlat 
litteratur. Det är nu dags att publicera. Du ska skriva en avhandling, ett examensarbete 
eller liknande” (SLU). Uppsalakursen är strukturerad i nio onumrerade delar.  



  

 27 
 

 
Kommentar 
 
Att alla kurser har en kvarliggande meny med innehållsförteckning tolkar vi som att 
strukturen i kurserna förmedlar ett kognitivistiskt och holistiskt pedagogiskt synsätt som 
går från helhet till del. När det hela tiden finns en synlig innehållsförteckning förlorar 
aldrig studenten kursens helhet när hon är inne i kursens olika delar och hon kan lättare 
välja vilka delar hon vill läsa eller inte läsa samt navigera fram och tillbaka mellan de 
olika kapitlen. Något som dock talar emot att studenten kan läsa kursen i vilken ordning 
hon vill är att vissa kurser har en struktur med en inledande målsättning för varje del av 
kursen och en inledande disposition i underkapitlen där man berättar vad som avhandlas 
i det kommande kapitlet. Denna disposition känner vi igen från traditionella tryckta och 
kronologiskt strukturerade läroböcker där det tillhör vedertagen pedagogisk ordning att 
först tala om vad man kommer att gå igenom innan man gör det. Här menar vi att det 
pekar på att läraren tänker sig att studenten läser eller går igenom kursen i en viss 
kronologisk ordning.  
 
Att styra studenten på detta sätt skulle kunna tolkas som att man gör studenten mer 
passiv. Denna typ av läroboksstruktur skulle därför kunna härledas till den 
behaviouristiska pedagogiska traditionen där studenten intar en passiv hållning. Den 
behaviouristiska pedagogiken använder hellre färdiga läromedel än låter studenterna 
inhämta kunskap genom egen informationssökning. Lärobokens innehåll är redan 
”färdigt”, studenten kan inte påverka sin egen inlärning på samma sätt som när hon själv 
tillåts inhämta information i en form och ordning som passar henne. Att kursernas olika 
kapitel är onumrerade kan man tolka som att studenten kan välja att börja med vilket 
kapitel hon vill, dvs. att det är studenten som aktivt styr i vilken ordning hon vill 
inhämta kunskapsinnehållet.  
 
Blekingekursen tolkar vi, vid en första anblick, som den kurs som minst ger sken av att 
vara avsedd att läsas i någon särskild ordning och där studenten själv kan välja vilket 
kapitel han vill börja med. Detta intryck baserar vi främst på att textkapitelrubrikerna är 
onumrerade och bildkapitelingångarna är placerade som i en cirkel på mitten av 
startsidan (se bilaga 1). Bilderna som tillsammans bildar en rektangel med kursens titel i 
mitten förmedlar en syn på informationssökningsprocessen som en pågående (cirkulär) 
process. Något som ändå talar emot en obestämd ordning är dock att kursens olika 
kapitel inledningsvis innehåller en disposition och att de instruerande filmklippen och 
övningarna alltid kommer sist i respektive underkapitel. Detta gör att strukturen i 
Blekingekursen i slutändan ger intrycket av att ha en traditionell läroboksstruktur, vilket 
kan tolkas som behaviouristiskt.  
 
När det gäller Blekingekursens bilder, i form av fotografier, på mitten av startsidan så 
ger de associationer till fritid och avkoppling eftersom de kommer från natur- och 
djurliv, himmel, hav och utomhusliv. Bilderna försöker väcka läsarens nyfikenhet vilket 
är förenligt med kognitivistisk pedagogisk teori, som menar att pedagogik ska tala till 
elevernas känslor och nyfikenhet. Att Lundkursen är numrerad med siffror och 
alfabetiskt signalerar att kursens kapitel gärna ska läsas i en kronologisk ordning, från 
del till helhet i behavioristisk anda. Luleåkursen är indelad i sju onumrerade kapitel, 
vilket skulle kunna vara ett tecken på att kursen är avsedd att läsas i den ordning 
studenten föredrar, dvs. olinjärt. Mot detta talar texten i kapitlet ”Sökfrågan” som 
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implicerar att en kronologisk genomgång av kursen är underförstådd genom verbens 
tempusform (från dåtid till nutid, se citatet ovan).  
 
Även om SLU-kursens olika delar är onumrerade så signalerar titeln på kursen att det 
finns en särskild linjär ordning att följa (att man går från del till helhet som i 
behaviouristisk pedagogik). Med andra ord att studenten först söker material, därefter 
samlar material för att sedan sätta sig ner och skriva. Läsaren av Uppsalakursen kan 
dock välja att bara läsa enstaka kapitel, inte hela kursen eftersom den inte har någon 
särskild kronologisk ordning. Detta ger studenten möjlighet att aktivt välja i vilken 
ordning hon vill läsa kursen och en aktiv student är typisk för ett kognitivistiskt 
pedagogiskt synsätt. Den skiljer sig även från flera av de andra kurserna i att den inte 
heller binder ihop de olika kapitlen.  
 
4.3.1.3 Olika medier och interaktivitet   
 
En webbkurs är ju någonting annat än en kurs i tryckt bokform. Därför är det intressant 
att titta närmare på om webbkurserna använder flera andra medier än det textbaserade 
samt hur möjligheterna för interaktion mellan student-kurs och student-lärare ser ut. 
Blekingekursen nämner ordet ”interaktiv” i sin undertitel: ”Stora sökguiden: en 
interaktiv kurs i hur man söker, värderar och bearbetar information” (BTH). Den är 
också den kurs som innehåller flest olika slags medietyper, t ex instruerande filmer i 
Macromedia Flash-format och Power Pointpresentationer i nästan alla underkapitel. 
Kursen innehåller även e-post-formulär med text som ”Hjälpte det här avsnittet dig?” 
och möjlighet för användaren att betygsätta avsnittet. Kursen innehåller flera olika andra 
interaktiva applikationer som ”Testa Sökteknik-akvariet” m.fl. (BTH). Filmerna 
illustrerar vad som förklarats i texten innan och symboliseras grafiskt med en kamera 
längst ner i stycket. De är animerade och innehåller både text, bild och ljud.  
 
En film illustrerar hur studenten ”Sally” går tillväga när hon söker information: ”Sally 
ska skriva en c-uppsats” säger en kvinnoröst ”hon diskuterar detta med sin lärare. En 
mansröst svarar ”Sök efter tidigare forskning i ditt ämne” I slutet av filmen ”förmedlar 
[Sally, vår anm.] kunskapen till andra i sin uppsats och vid uppsatsseminariet” (BTH).  
Kunskap beskrivs också av Sally som: ”Information + Annan information + Tidigare 
kunskaper och erfarenheter = Ny kunskap” följt av ett stort Sallyleende och applåder 
från åhörarna (BTH). Något som bara finns i Blekingekursen är användandet av sex 
tecknade serier av Robert Nyberg. Exemplet nedan är från kapitlet Källkritik 
upphovsrätt (BTH). 
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I Lundkursen finns en klickbar bild som länkar till bibliotekskatalogen Lovisa samt 
Libris där användaren kan söka direkt. I Luleåkursen finns skärmdumpar från bl.a. 
Libris, men det finns ingen möjlighet för studenten att interagera och själv söka. I SLU-
kursen och Uppsalakursen finns heller inga sök- eller interaktionsmöjligheter för 
studenten. 
 
Kommentar  
 
Blekingekursen är den enda som kan kallas både interaktiv och multimedial. Genom att 
kursen innehåller många olika typer av medier och interaktionsmöjligheter så stödjer 
den olika former av inlärningsstilar hos studenterna som kan lyssna, titta, klicka, söka 
och reflektera över det egna lärandet (t ex genom att svara på e-post-formuläret). 
Blekingekursen är dock inte helt och fullt att betrakta som interaktiv, eftersom 
aktiviteten att klicka i tester och formulär är mer av en envägskommunikation. Den 
konstruktivistiska pedagogiska teoribildningen anser att det är motiverande för den 
lärande om denne själv skapar artefakter av olika slag (t ex bygger ett datorprogram). 
Filmerna i Blekingekursen skulle kunna betraktas som en slags artefakter. Här är det 
dock inte den lärande utan den undervisade som har skapat artefakten, så detta kan 
kanske inte riktigt betraktas som ett tecken på ett konstruktivistiskt pedagogiskt synsätt. 
Å andra sidan sätter instruktionsfilmerna kunskapsinnehållet i ett konkret sammanhang, 
vilket är typiskt för konstruktivistisk pedagogik. Ett exempel är studentrösten som i en 
film förklarar, visar och förenklar vad texten beskriver, vilket är lärarens roll enligt 
konstruktivistisk pedagogik.  
 
Man kan även betrakta filmerna som en, med en från det sociokulturella pedagogiska 
perspektivet och Roger Säljö lånad term, ”medierad” form av lärande där 
Blekingekursens lärare använder flera olika medietyper som stöd för studentens lärande. 
Något som pekar mot en mer kognitivistisk diskurs i Blekingekursen är de olika 
rösterna i filmerna som gör att man som lyssnare upplever texten i kursen mänsklig och 
subjektiv, vilket är idealet för en kognitivistiskt inriktad pedagogik. Att filmen om 
studenten Sally inte bara fokuserar på vad hon gör utan också på hur hon tänker känns 
kognitivistiskt.  
 
Intressant är att Blekingekursen även definierar sin syn på vad kunskap är i filmen med 
Sally. Att beskriva att kunskap ”bygger på tidigare kunskaper och erfarenheter” är ett 
typiskt kognitivistiskt sätt att betrakta kunskap. Typiskt kognitivistiskt är användningen 
av de tecknade seriestripparna med dess informella och humoristiska ton. Att använda 
humor visar på en kognitivistisk syn på lärande, där den lärandes känslor och nyfikenhet 
är viktiga motivationsfaktorer.  
 
4.3.2 Innehåll 
  
Vad kurserna kallas för samt hur deras mål, innehåll och övningsuppgifter ser ut kan ge 
oss viktiga nycklar till hur de ser på lärande. Till kursernas innehåll hör även de 
exempel som tas upp och i vilken grad texten förklarar presumtivt svåra ord och 
begrepp.   
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4.3.2.1 Titel 
 
Kursernas titlar är intressanta att titta närmare på. De är studentens första möte med 
kursen och precis som när det gäller t ex titlar på böcker så kan man förmoda att 
upphovsmännen har lagt ner en del möda på att försöka få titeln att förmedla ett centralt 
budskap om innehållet. Så här ser kursernas titlar ut: 
 

”Stora sökguiden: en interaktiv kurs i hur man söker, värderar och 
bearbetar information” (BTH) 
 
”Informationskompetens: självstudier på nätet - här kan du själv lära dig 
att söka information” (LU) 
 
”Från fråga till dokument i e-biblioteket: Ett första möte med Luleå 
universitetsbibliotek” (LTU) 
 
”Söka Samla Skriva: en handledning utarbetad av SLU-biblioteken” 

(SLU) 
 
”Att söka information” (UU) 
 

Kommentar 
 
Alla kurser utom en (Uppsala) har långa titlar och undertitlar. Sammantaget signalerar 
kurstitlarna att det centrala innehållet är att söka information på bibliotek. 
Blekingekursens val av adjektivet stora som kommer först i titeln signalerar självsäkert 
att det är en omfattande kurs samtidigt som ordvalet guide kan tolkas som att avsikten är 
att vara mer av ett stöd. Ordet kurs kommer från en utbildningskontext. Att adjektivet 
interaktiv nämns i titeln pekar på att textskaparna vill att användaren ska interagera med 
kursen och vara aktiv, vilket är karakteristiskt både för ett kognitivistiskt och 
konstruktivistiskt pedagogiskt förhållningssätt.  
 
Intressant är Lundkursens titel som ger löfte om att förmedla en särskild kompetens till 
läsaren. Begreppet informationskompetens kommer från en tydlig biblioteks- och 
informationsvetenskaplig kontext. Man kan tänka sig att dess betydelse inte är helt 
självklart för målgruppen, och i konstruktivistisk anda förklaras det längre ned på 
startsidan.  
 
Precis som i Blekingekursen hittar vi ord från en utbildningskontext (studier). Arena för 
lärande är i Lundkursen nätet. Särskilt intressant är att ordet själv finns med två gånger i 
titeln. När vi läser ordet självstudier associerar vi till de behaviouristiska försök som 
gjordes under 1960-talet med att skapa självinstruerande och självbelönande läromedel.  
 
Genom ordvalet själv uppmuntrar kurstiteln inte till samarbete med andra vilket 
konstruktivistisk och särskilt det sociokulturella pedagogiska perspektivet menar är 
grunden till lärande. Å andra sidan kan man tolka det som att formuleringen här kan du 
själv lära dig med det direkta subjektiva tilltalet till studenten visar på ett synsätt som 
betonar studentens egen aktivitet, vilket pekar mot ett mer kognitivistiskt samt även 
konstruktivistiskt pedagogiskt synsätt.  
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Luleåkursen är den enda som nämner ordet bibliotek (e-biblioteket) som arena för 
lärande i huvudtiteln. Det finns inget pronomen eller direkt tilltal i titeln. Huvudtiteln 
tolkar vi som att den syftar på informationssökningsprocessen. Valet av ordet fråga 
centralt i titeln visar på ett kognitivistiskt pedagogiskt synsätt genom att studentens 
tänkande, behov av att lösa ett problem eller en fråga, sätts i centrum. Undertitelns text, 
signalerar att det inte handlar om en uttömmande kurs utan mer om en introduktion till 
ett visst bibliotek.  
 
SLU-kursens titel beskriver genom sin verbform förmodade aktiviteter hos läsaren 
samtidigt som den ger associationer till informationssökningsprocessens och 
uppsatsskrivandets olika steg. Titeln är allitererande, vilket är ett retoriskt stildrag som 
ofta används för att underlätta för den som läser texten att minnas den.  
 
Att kursen kallas för handledning har tydliga konstruktivistiska konnotationer. Det är 
den enda kursen som i titeln tydligt talar om vem som har skapat kursen. 
Uppsalakursens titel är kortast och ensam om att inte ha någon undertitel. Titeln syftar 
på en förmodad aktivitet hos studenten, men den nämner ingen särskild plats eller 
kontext där aktiviteten ska ske. Vi upplever titeln som strikt, formell och objektiv.  
 
Objektivitet och allmängiltighet är något som det behaviouristiska pedagogiska 
synsättet framhäver som ett ideal. Att i titeln använda ord som handledning (SLU), 
guide (BTH) och ett första möte (LTU) signalerar ett icke-auktoritärt förhållningssätt. 
Kursernas skapare vill inte påskina att kurserna innehåller allt utan betonar att de 
fungerar som en introduktion till ämnet och en slags vägvisare i kognitivistisk 
pedagogisk anda.  
 
4.3.2.2 Mål  
 
Vem som bestämmer undervisningens mål, om och hur målen förmedlas till studenten 
säger någonting viktigt om kursernas pedagogiska synsätt. Blekingekursen har ingen 
rubrik som heter mål eller något liknande. Däremot finns en text med rubriken ”Om 
Stora Sökguiden” där man kan läsa att: ”Stora Sökguiden är till för dej som vill utveckla 
din förmåga att hantera information på ett effektivt sätt […] Den är särskilt bra inför ditt 
uppsatsskrivande.” (BTH).  
 
Lundkursen har inte heller någon rubrik som kallas mål på startsidan. Det som möjligen 
liknar en målformulering är texten ”Här kan man själv lära sig mer om hur man söker 
information och använder olika sökhjälpmedel.” (LU). Olika målsättningar som man 
kallar dem i Lundkursen kommer dock i början av vart och ett av kapitlen: ”Efter 
avslutad kurs ska du kunna; känna till vad ett vetenskapligt bibliotek är och vilka 
tjänster det erbjuder, kunna söka information genom att använda lämpliga sökstrategier 
[…] Kunna beställa och låna material från UB […] Efter avslutad kurs ska du ha fått 
insikt i vilka sökverktyg du bör välja i olika situationer, kunna formulera en 
sökstrategi ha fått kunskap om de viktigaste katalogerna och söktjänsterna.” (LU, vår 
fetstil). Luleåkursen har ingen rubrik som kallas mål däremot nämner man kursens syfte 
på startsidan: ”Kursen syftar till att presentera Luleå UB:s resurser för distansstudenter 
och andra. Ett annat syfte är att göra dig "infomationskompetent" (LTU, vår fetstil).  
 
I SLU-kursen nämns inte ordet mål men om man klickar på en ikon i form av ett i står 
det att kursen är ”avsedd att ge grunderna i informationskompetens […] De olika 
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delmomenten i Söka Samla Skriva följer arbetet med att skriva en artikel, rapport eller 
ett examensarbete.” (SLU). Texten hänvisar under en länk som heter 
Informationskompetens även till Högskolelagen.  I Uppsalakursen talar man inte 
explicit om mål eller syfte med kursen men man presenterar kursen så här: ”Förmågan 
att kunna söka, kritiskt värdera och utnyttja information är viktig i dagens 
informationssamhälle. Det gäller inte minst inom utbildning och forskning […] För att 
underlätta informationssökningen för studenter och andra har Uppsala 
universitetsbibliotek sammanställt denna översiktliga introduktion. Den tar upp 
grundläggande delar i informationssökningen och ger exempel på allmänna 
informationsresurser med fokus på vetenskaplig information. […] Guiden är tänkt som 
ett komplement till den personliga service och de kurser i informationssökning som ges 
vid de olika biblioteksenheterna. Du är alltid välkommen att kontakta personalen vid 
universitetsbiblioteket med frågor om informationssökning. ”(UU) 
 
Kommentar 
 
Vi finner det intressant att ordet mål inte nämns i någon av kurserna förutom i 
Lundkursen. Enligt det konstruktivistiska pedagogiska synsättet är det av stor vikt att 
studenterna känner till målet med undervisningen. Det kan de inte göra om läraren inte 
tydligt talar om målet. Ingen av kurserna, förutom Lundkursen, kan i detta sammanhang 
därför betraktas som konstruktivistiska. Det finns däremot andra saker som talar för att 
vissa kurser har en konstruktivistisk inriktning. Den text i Blekingekursen som mest 
liknar en målformulering har ett direkt personligt tilltal och betonar studentens egen 
förmåga och vilja att lära, vilket är typiskt kognitivistiskt. Vi ser också tydliga spår av 
en kognitivistisk kunskapssyn som betonar att ny kunskap bygger på tidigare 
förkunskaper hos studenten (vilket Blekingekursen menar att studenten redan har och nu 
vill utveckla). Det konstruktivistiska synsättet, särskilt pedagogen Dewey, betonar 
vikten av att kunskap kommer till användning. Att som i Blekingekursen påtala att 
kursen kommer till användning i en utbildningskontext (i samband med 
uppsatsskrivande) som torde vara viktig för studenten tyder på ett konstruktivistiskt 
synsätt.  
 
Liksom i Blekingekursen upplever vi Lundkursens målformulering, vid en första 
anblick, som kognitivistisk i det att texten framhåller att studenten redan har 
förkunskaper och här kan lära sig mer. Lundkursen har i början av alla kapitel olika 
målsättningar och i första kapitlet är verbet kunna ett nyckelord, flera gånger 
tillsammans med det uppmanande och auktoritära ordvalet ska och bör. Även om det är 
typiskt för ett konstruktivistiskt synsätt att tydliggöra målen så bidrar det auktoritära 
ordvalen till att vi istället uppfattar målformuleringarna som behaviouristiska. Att 
läraren för över kunskap på den mottagande studenten som är passiv, ett tomt kärl som 
ska fyllas med kunskap som finns utanför studenten. Behaviouristiskt är även det 
opersonliga objektiva tilltalet (”här kan man själv...”). En liknande i hög grad 
behaviouristisk formulering som framställer den lärande som någon som inaktivt tar 
emot kunskap finns i Luleåkursen där den lärande är den som ”blir gjord” 
informationskompetent av att läsa texten.  
 
Inte heller i SLU-kursen nämns ordet mål men texten påtalar, liksom i Blekingekursen, 
att kursens innehåll kommer till användning i en utbildningskontext (examensarbete 
mm) vilket tyder på ett konstruktivistiskt synsätt. Intressant med SLU-kursen är att den 
citerar högskolelagen, vilket placerar kursen i en ännu vidare utbildningskontext. Men 
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hänvisningen till högskolelagen kan tolkas på olika sätt. Förutom att det på ett 
konstruktivistiskt sätt visar att kursen kommer till användning i ett mycket viktigt 
sammanhang, signalerar det den högsta formen av auktoritet (en lag) som bestämmer 
undervisningens mål och kan därmed ses som ett tecken på ett behaviouristiskt 
pedagogiskt synsätt. Inte heller i Uppsalakursen talar man explicit om mål. Det enda 
som liknar detta är texten om varför kursen skapats, som är formulerad på ett ödmjukt, 
vagt och generellt sätt (ordval som t ex; dagens informationssamhälle, underlätta, 
översiktliga introduktion, grundläggande delar, allmänna informationsresurser, ett 
komplement). Dessa vaga generella formuleringar upplever vi som att texten vill 
framstå som objektiv och allmängiltig, vilket är typiskt behaviouristiskt. På samma sätt 
som i Blekinge- och SLU-kursen sätter även Uppsalakursen motivet till att läsa kursen i 
ett sammanhang för studenten, på ett konstruktivistiskt sätt. Här sätts de målliknande 
formuleringarna inte bara i en utbildnings- utan även i en vidare samhällskontext. 
 
4.3.2.3 Övningsuppgifter    
 
Kan kunskap mätas och värderas? Det är frågor som de olika pedagogiska synsätten har 
olika åsikter om och därför tittar vi lite närmare på om det finns någon form av test- 
eller övningsuppgifter i kurserna och hur de ser ut. Vi kan konstatera att alla kurser, 
med undantag av Uppsalakursen, innehåller test- eller övningsuppgifter där läsaren kan 
testa sina kunskaper efter att ha läst igenom ett eller flera kapitel.  
 
I Blekingekursen finns övningsfrågor som kallas ”quiz” som avslutar varje kapitel utom 
ett. Kapitlet Sökguides quiz åtföljs av texten ”Här har du som student möjlighet att testa 
dina kunskaper inom informationssökning. […] Markera det svarsalternativ som du tror 
är rätt på varje fråga och klicka slutligen på "RÄTTA TEST" för att se ditt resultat.” 
(BTH). Rätt svar följs t ex av en bild på en färgglatt klädd tjej och texten ”Vilken 
toppenduktig student du är! Fördjupa dina kunskaper i Stora Sökguiden eller välj ett 
nytt quiz.” (BTH). När resultaten inte är tillfredsställande enligt facit möts studenten t 
ex av en ledsen tjej som tittar ner och säger ”OK…” Vill du lyckas ännu bättre? Läs mer 
i Stora Sökguiden. För att kontrollera ditt resultat, gå tillbaka till testet.” (BTH). I 
kapitlet om uppslagsverk och ordböcker finns en övning där vi kan läsa: ”Prova att slå 
upp ord i de olika typerna av uppslagsverk och upptäck skillnaden” (BTH).  
 
I Luleåkursen, kan studenten testa sina kunskaper direkt i kursens inledning: ”Varför 
inte testa dina sökkunskaper före och efter genomgången introduktionskurs? Klicka på 
Testfrågor och bedöm om de 35 påståendena är sanna eller falska. Med fler än 30 rätt 
är du väl bevandrad i informationsdjungeln. […] Kursen ger sken av att det finns ett rätt 
och ett fel sätt att söka information. Det är fel! Du avgör själv vad som ger bäst resultat 
och i vilken ordning du söker. Men det kan vara bra att känna till vilka olika möjligheter 
som finns” (LTU). Under ”kommentarer till uppgifter” kommer facit där det förklaras 
hur studenten ska göra. I kapitlet om att söka böcker kan en fråga t ex se ut så här: ”Leta 
böcker om Michel Foucault. På vilken/vilka hyllor står böckerna? Finns någon att låna 
just nu?” Och kommentaren till frågan: ”Skriv Michel Foucault i ämnesfältet. Kryssa 
inte för strängsökning! (LTU). Det finns en eller flera övningsuppgifter till varje kapitel, 
men inte till alla underkapitel.  
 
I Lundkursen finns också övningsuppgifter. I kapitlet Sökstrategi har den ena 
övningsuppgiften flervalsalternativ och i den andra övningen kan man bara se det rätta 
svaret på. Det står att det kan finnas flera rätta alternativ och som svar får läsaren ett Ja 
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eller Nej, ibland med en kommentar. I kapitlet som handlar om att söka böcker 
uppmanas läsaren att söka böcker om den svenska medeltiden och att försöka att ”hitta 
en lämplig ämneskod (klassifikation) i registret över Svenska ämnesord!” (LU). 
Frågeformulär (numrerade ”frågor”) med testfrågor används efter nästan varje 
underkapitel i SLU-kursen. De relaterar till innehållet i det tidigare kapitlet och består 
av ifyllnadsfrågor som studenten besvarar genom att klicka i det svar hon tror är rätt. 
Svarsalternativen består ofta av alla rätt och merparten av frågorna innehåller ja-svar. 
Svaren innehåller kommentarer som t ex ”Ja det är en bra idé!” eller ”Ja, det bör [vår 
fetstil] du alltid göra före en sökning”, ”Rätt” ”Fel” ”Fel!” ”Nja” (SLU).  
 
Kommentar 
 
När det gäller olika sorters övningar och testfrågor så har de olika pedagogiska 
synsätten olika syn på detta. Behaviouristisk pedagogik menar att man måste göra täta 
test för att garantera att studenten behärskar ett område innan man går vidare. Kunskap 
kan mätas och värderas t ex genom skriftliga prov där det som belönas är det som lärs in 
hos eleven. En behaviouristisk lärare behöver inte förklara varför det rätta svaret på 
övning på är just det rätta. Läraren är auktoriteten som formulerar frågorna som 
studenten ska svara på. Kognitivistisk pedagogik betonar vikten av att studenten är aktiv 
och att hon styrs av sin egen nyfikenhet och sina förkunskaper till att ställa sina egna 
frågor.  
 
Problemlösning och elevens egna, gärna fysiska handlingar och observationer är 
grunden för lärande. Inom det konstruktivistiska synsättet sker lärande i ett samspel med 
andra och med läraren. Dialog och kommunikation är viktigt. Grupparbete är något som 
framhålls som positivt för den lärande inom både kognitivistisk, konstruktivistisk och 
sociokulturell pedagogik. Konstruktivistisk och sociokulturell pedagogik framhåller att 
det är motiverande och därmed positivt om den lärande själv skapar artefakter. Det 
sociokulturella pedagogiska perspektivet menar också att lärande är medierat, dvs. sker 
med hjälp av olika verktyg som t ex datorer och Internet.  
 
I Blekingekursen kallas övningsuppgifterna för quiz. Denna formulering samt att 
resultaten i quizen ges med hjälp av leende eller ledsna animationer, signalerar något 
informellt, lekfullt som på ett kognitivitiskt sätt kan appellera till studentens känslor och 
nyfikenhet. Denna informella, lekfulla ton motsägs dock av formuleringen ”RÄTTA 
TEST” som signalerar att det finns ett rätt – och ett fel svar, i en mer behaviouristisk 
ton. Den enda övningsfråga som vi hittar som känns mer kognitivistiskt konstruerad är 
när studenten uppmuntras att upptäcka skillnaden. Till denna övningsuppgift finns inga 
givna rätta eller felaktiga svar utan studenten får tänka och upptäcka skillnaderna själv 
genom att klicka på länkar till olika uppslagsverk, tesaurer osv.  
 
Trots att man i Luleåkursen på ett retoriskt plan talar om att testfrågorna ”ger sken av att 
det finns ett rätt och ett fel sätt att söka information” och att det är fel så anser vi att 
övningsuppgifterna visar på ett behaviouristiskt synsätt, eftersom texten så tydligt visar 
ett kvantitativt, lärarstyrt sätt att mäta kunskap på i formuleringar som ”Med fler än 30 
rätt är du väl bevandrad i informationsdjungeln”. Detta intryck förstärks också av den 
detaljerade genomgången av hur studenten sedan ska bete sig. Lärarrösten i Luleåkursen 
har dock en viss konstruktivistisk approach i det att hon ställer frågor som studenten ska 
besvara genom egen aktivitet. Men det är fortfarande läraren som ställer frågorna, inte 
studenten. I Lundkursen förklaras olika begrepp, vilket bl.a. är lärarens roll inom det 
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konstruktivistiska synsättet. Att uppmana studenten till egen aktivitet samt att förklara 
hur man kan tänka är också både kognitivistiskt och konstruktivistiskt.  
 
Svaren i frågeformulären är den enda platsen i SLU-kursens text där vi upplever 
lärarrösten som lite mer personlig och ofta uppmuntrande vilket torde appellera till 
studentens känslor i kognitivistisk stil. Att svarsalternativen ofta består av alla rätt och 
att majoriteten av frågorna innehåller ja-svar skulle också kunna fungera uppmuntrande. 
Å andra sidan är det också ett sätt att använda positiv förstärkning i en klart 
behaviouristisk anda. Det förekommer även en mer auktoritär ton som exempelvis ”Ja, 
det bör [vår kursivering] du alltid göra före en sökning” och att använda orden rätt och 
fel signalerar också en behaviouristisk pedagogik.  
 
Vi konstaterar att i alla kurser som har övningsuppgifter pekar konstruktionen på ett 
behaviouristiskt pedagogiskt synsätt. Denna slutsats baserar vi främst på att de alla 
grundar sig på positiv förstärkning av många små steg. Blekinge- och SLU-kurserna 
innehåller övningsuppgifter i slutet av nästan alla kapitel vilket kan tolkas som tydligt 
behaviouristiskt eftersom detta synsätt menar att läraren måste ge täta test för att 
garantera full behärskning innan man går vidare med nästa moment.  
 
Övningsuppgifterna i alla kurser signalerar, i enlighet med en behaviouristisk syn på 
lärande, att kunskap är något som kan mätas och värderas, att (rätt) kunskap kvantitativt 
kan ”överföras” från lärare till elev. Övningsuppgifter och frågor konstruerade i en mer 
kognitivistisk eller konstruktivistisk tradition, kräver en större andel av problemlösning 
och aktivitet från elevens egen sida och har därmed inte ett ”rätt” eller ”fel” svar. Inom 
dessa pedagogiska synsätt är dialog mellan lärare och student viktig och i testerna finns 
ingen dialogmöjlighet.  
 
4.3.2.4 Ämnesanknytning    
 
Använder kurserna några exempel och om så är fallet, anknyter exemplen till de ämnen 
eller program som studenterna läser? För att få ett svar på detta har vi tittat närmare på 
de exempel som tas upp i kurserna. Blekingekursen innehåller ett helt kapitel som vi 
kan kalla ämnesanknutet, kapitlet ”Ämnesguide”. Här går man igenom olika 
informationskällor med ämnesanknytning till de utbildningar som ges på högskolan, t 
ex datateknik, hälsa, humaniora osv.  
 
Inledningsvis säger texten något om karaktären på det ämne som behandlas, t ex 
”Programmet i Fysisk planering spänner över många olika ämnesområden. Förutom de 
allmänna källor, som även beskrivs mer i detalj under andra ingångar i Stora Sökguiden, 
finns det några källor som är speciellt intressanta för dig.” Sökexempel kommer från 
flera olika ämnesområden. I Luleåkursen varieras ämnena i sökexemplen; t ex lärare 
och elevers utbrändhet, företagsekonomi, allergi, dyslexi och kriget i Bosnien. Kursen 
tar upp exempel på olika ämnesinriktade databaser och ger sökexempel från 
samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap m fl.  
 
Lundkursen säger sig vara ”ämnesoberoende” på startsidan (LU) och när vi tittar 
närmare kan vi konstatera att de ämnesexempel som nämns kommer från många och 
olika ämnesområden som t ex ekonomi (”vad exporterar Sverige till Kina?”, LU), flera 
humanioraämnen som t ex arkitektur, språk-, litteraturvetenskap (”Introduction to 
language”, LU), historia, arkeologi, för att nämna några. SLU-kursen innehåller få 
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sökexempel. De som finns handlar om ämnen som t ex genmodifierad potatis och 
jordvärme. Bland de sökverktyg och informationskällor som tas upp kan vi nämna t e x 
”Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens arkiv” och ”Index Veterinarius” (SLU). 
Uppsalakursen säger på startsidan att den går igenom ”allmänna informationsresurser 
med fokus på vetenskaplig information” (UU). Sökexemplet ”Hur kommer Europeiska 
unionens utvidgning att påverka jordbruksstödet?” (UU) är kursens enda sökexempel. 
Man nämner att ”Ämnesspecifika encyklopedier och handböcker” är viktiga 
informationskällor (UU). 
 
Kommentar 
 
I enlighet med konstruktivistisk pedagogisk teori menar bl.a. teoretikern John Dewey att 
om arbetsformerna i skolan går att känna igen (i samhällslivet) så motiveras eleven till 
att uppleva mening med skolarbetet. Det är viktigt att kunskapen kommer till 
användning för eleven menar Dewey. Om man överför detta pedagogiska sätt att tänka 
till vår undersökning så skulle man kunna säga att om innehållet i webbkurserna 
anknyter till ämnen som studenterna känner igen (studerar) så kan studenterna uppleva 
det som meningsfullt att läsa kursen eftersom han känner att innehållet i kursen kan 
komma till användning.  
 
Blekingekursen är den kurs som tydligast speglar ett konstruktivistiskt pedagogiskt 
synsätt i detta sammanhang. Hela kapitlet ”Ämnesguide” utgår från ämnen som ges i 
utbildningar på BTH. Man riktar sig också i tilltalet direkt till studenten i kapitlet. Även 
om SLU-kursen innehåller få sökexempel, så har de som finns tydlig ämnesanknytning. 
Så har även de sökverktyg och informationskällor som tas upp och därför upplever vi 
även SLU-kursen som konstruktivistisk i denna kontext.  
 
Att Lundkursen säger sig vara ”ämnesoberoende” tolkar vi som att man använder sig av 
exempel från många olika ämnesområden. Det skulle även kunna vara så att 
Lundkursen, som är en del av ett stort universitet med många ämnen och utbildningar 
inte vill favorisera något ämne. Vi upplever det dock mest som att man vill framhålla 
någon slags objektivitet eller generalitet.  
 
Att framhålla objektivitet som ett ideal är som vi har sett typiskt för ett behaviouristiskt 
pedagogiskt synsätt. Detsamma gäller för Uppsalakursen som även den talar om 
”allmänna informationsresurser”. Detta blir extra tydligt där ämnesspecifika 
encyklopedier är viktiga informationskällor, men inga exempel nämns. Ingen kurs har 
så lite ämnesanknytning och så få exempel som denna. Även om den inte är fullt så 
betonande av det allmängiltiga exemplet som kurserna från de två stora universiteten så 
upplever vi även Luleåkursen som behaviouristisk i detta sammanhang med dess 
allmänt hållna ämnen i sökexemplen.  
 
4.3.2.5 Termer och begrepp  
 
Enligt vissa pedagogiska synsätt är språket någonting centralt i undervisnings- och 
lärandesammanhang. T ex är det intressant ur detta perspektiv att se närmare på om 
potentiellt svåra ord förklaras eller inte. I Blekingekursen kan vi läsa att ”De flesta 
ämnesområden har sin egen alldeles unika terminologi - sitt eget fackspråk.” Att känna 
till den terminologi som råder inom ett visst ämnesområde är många gånger en 
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förutsättning för att uppnå ett gott sökresultat.” (BTH). Blekingekursen har även en 
separat ordlista (på svenska och engelska) i huvudmenyn. Där förklaras termer som t ex 
”abstract”, och ”användargränssnitt” (BTH) för att nämna några. Ord förklaras även där 
de förekommer i den löpande texten. I Blekingekursen finns och förklaras många 
engelska och datatekniska termer som t ex ”E-government […] e-förvaltning, e-tjänster, 
e-demokrati och 24-timmars-myndigheter. Dessa nyckelord (och deras engelska 
motsvarigheter) kan vara en bra utgångspunkt när man söker vidare.” (BTH).  
 
I denna del träder textförfattaren, Peter Giger, fram och berättar om sin webbplats: 
”GigerBlog är min blog. Där skriver jag en hel del om social software, särskilt den typ 
som på senaste tiden har gått under beteckningen Web 2.0. […] Kollektiv Intelligens 
bygger på användardeltagande och smarta allegoritmer (ofta typ Collaborative 
Filtering).” (BTH). I en av kursens filmer illustreras vad man kan använda Svensk Mesh 
till. En studentröst säger ”jag funderar på vad termen familjevåld kan heta på engelska”. 
Lärarrösten berättar hur den tänker och instruerar (BTH).  
 
I Luleåkursen kan man t ex läsa: ”Thesaurus - vad är det? en förteckning över de 
ämnesord som används i databasen […]”(LTU). Många andra begrepp och termer 
förklaras dock inte (”trunkera” m fl.). Termer och begrepp förklaras i den löpande 
texten i Lundkursen. Man förklarar olika bibliotekstyper (folk-, forsknings- osv.) och 
olika typer av informationskällor och publikationstyper (”grå litteratur”) samt termer 
relaterade till sökning och vetenskaplig publicering (”impact factor”). Vissa termer, som 
t ex ”peer review” fungerar som korsreferenser i och med att de är länkade till den plats 
i kursen som handlar om just detta (LU). Men de allra flesta termerna och begreppen är 
olänkade. I kapitlet om sökbegrepp nämner man att: ”God kännedom om ämnesområdet 
och dess terminologi underlättar valet av ord.” (LU).  
 
I SLU-kursen finns ingen ordlista utan termer och begrepp förklaras där de dyker upp i 
texten t ex ”boolska operatorer”. Det förekommer, om än inte så ofta, att det finns 
korsreferenser i texten, bl.a. är ”bibliografisk databas” länkad till en plats i texten till 
den plats där det förklaras utförligare (SLU). Uppsalakursen nämner, där man talar om 
terminologin att ”det är viktigt att man bekantar sig med terminologin inom 
ämnesområdet. För att kunna söka information om något måste man veta hur det 
benämns” (UU). I texten förklaras termer och begrepp löpande (t ex förklaras 
publikationstyper som ”doktorsavhandlingar” och sökverktyg som ”bibliografiska 
databaser”) men sällan första gången de nämns. Ibland finns det korsreferenser där 
termerna länkas till den plats där de förklaras i texten. 
 
Kommentar 
 
Enligt konstruktivistiskt inriktad pedagogik så består människans kunskap om världen 
av en uppsättning ämnesbegrepp utifrån vilka den lärande ordnar eller omstrukturerar 
den information hon får. Språket, det sociala samspelet med andra, att läraren förklarar 
och förenklar har stor betydelse i inlärningssituationen. Som vi har sett så förklarar de 
flesta webbkurserna ”svåra ord” och ibland förekommer korshänvisningar till 
ordförklaringar. Detta pekar på ett konstruktivistiskt pedagogiskt synsätt. Det är i stort 
sett samma typ av ord som förklaras i alla texter (biblioteks- och informationsrelaterade 
facktermer och vetenskapliga termer).  
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Ett annat konstruktivistiskt exempel är Blekingekursens separata ordlista som 
uppmuntrar en aktiv lärande att, efter eget behov, ta hjälp av ordlistan och på detta sätt 
styra sitt eget lärande. Något som också skiljer Blekingekursen från övriga är att 
ordvalet i vissa delar är väldigt datatekniskt och innehåller många engelska termer. En 
förklaring till den mycket fördjupande texten och de avancerade tekniska termerna i 
kapitlet (med rubrik på engelska) ”Internet Social software” (BTH) kan förklaras av att 
textförfattaren, Peter Giger, besitter ämnesexpertis vilket framgår av texten. (BTH) 
Även Luleå-, Lund-, SLU- och Uppsalakurserna sätter liksom Blekingekursen språket i 
fokus på ett konstruktivistiskt sätt som uppmuntrar till ett aktivt lärande. 
 
4.3.2.5.1    Informationskompetens  
  
Ett begrepp som förekommer i nästan alla kurser är informationskompetens. I flera av 
kurserna definieras begreppet på kursens startsida. Detta visar att begreppet är viktigt 
och för oss värt att titta närmare på ur ett pedagogiskt perspektiv. I Blekingekursen står 
det inget på startsidan eller i kursens ordlista om informationskompetens. Vi hittar det i 
kapitlet Sökguide där det står som rubrik i form av frågan ”Är du 
informationskompetent?” och därefter både som text och film med röster som säger vad 
som står i texten: 
 
”Informationskompetens handlar om att lära sig hur man söker och använder information i olika 
situationer, t.ex. för att lösa en uppgift eller ett problem. Som informationskompetent: vet man när man 
behöver information, vet man hur man finner information, kan man välja och utvärdera information 
kritiskt, kan man använda information, dvs. organisera, analysera och dra slutsatser.  I texten nedan kan 
du läsa mer om vad informationskompetens kan innebära för dig som högskolestudent. Det finns mycket 
att lära sig inom detta område och informationskompetens är något som man utvecklar under hela sin 
utbildningstid och även efter avslutade studier.” […] ”Sally ska skriva en kandidatuppsats i sociologi om 
genus och flexibelt arbete. Hon har formulerat sitt uppsatsämne i följande problemställning: Hur kan 
genusteorierna hjälpa oss att förstå utvecklingen av flexibelt arbete? […] Du jämför och integrerar ny 
information med tidigare kunskap. Du bearbetar, tar ställning till och drar egna slutsatser ur 
informationen. Du omvandlar informationen till ny kunskap. Du kan också förmedla den nya kunskapen 
effektivt till andra.” (BTH) 
 
I Luleåkursen definieras begreppet också på startsidan i samband med att syftet med 
kursen nämns:  
 
”Ett annat syfte är att göra dig "infomationskompetent" [sic! vår anm.], dvs. vara medveten om och 
kunna: 
identifiera ditt informationsbehov (VAD söker jag?), hitta lämpliga informationskällor (VAR söker jag?), 
ha en effektiv sökstrategi/sökmetod (HUR söker jag?) , kritiskt granska och värdera informationen 
(VARFÖR?), använda resultaten för problemlösning och presentera dem så att andra kan lära sig något 
från dem. ”(LTU)  
 
Begreppet informationskompetens är centralt i Lundkursen eftersom det är lika med 
kursens titel. På Lundkursens startsida kan man klicka på en rubrik där det står ”Vad är 
informationskompetens?” och där förklaras begreppet så här:  
 
”Informationskompetens (engelska: information literacy) har alltid varit viktigt men uppmärksammas 
alltmer i vårt nuvarande informationssamhälle. Informationskompetens kan beskrivas som förmågan att: 
inse när man behöver information, identifiera möjliga informationskällor, formulera lämpliga 
sökstrategier, söka information effektivt, kritiskt utvärdera och välja information, kunna använda 
information: tolka, analysera och organisera och på så sätt lösa ett problem eller en uppgift” (LU)   
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I SLU-kursen finns en länk på startsidan som heter ”Informationskompetens (söka, 
kritiskt utvärdera och använda information)” och som definierar begreppet som:  
 
”Förmåga att identifiera informationsbehov, formulera frågor baserade på informationsbehovet, 
identifiera lämpliga informationsresurser, formulera sökstrategier, utvärdera sökresultat - avseende 
relevans och trovärdighet (källkritik), organisera information för praktiskt användande, integrera ny 
information i den egna kunskapsbasen, kommunicera ny kunskap till andra, ta hänsyn till forskningsetiska 
aspekter ” (SLU) 
 
I SLU-kursen hänvisar man också genom direkta citat till högskolelagen när det gäller 
informationskompetens: ”Informationskompetens är grundläggande för all 
högskoleutbildning, och särskilt viktig vid problembaserat lärande. I högskolelagen 
(SFS 1992:1434), 1 kap. 8 § står det: [… Här citeras lagen, vår anm].” (SLU). Via en 
länk kan läsaren läsa mer om informationskompetens, bl.a. att det finns olika 
definitioner och att begreppet diskuterats bland pedagoger, sociologer och 
biblioteksforskare. Man citerar även American Library Associations definition av 
begreppet och listar en kommenterad litteraturlista som läsaren kan läsa som 
fördjupning i ämnet, t ex nämns Kuhlthaus bok Seeking meaning. I Uppsalakursen 
nämns inte begreppet informationskompetens. 
 
Kommentar 
 
Begreppet IK placeras i Blekingekursen inom en utbildningskontext genom att den 
vänder sig direkt till läsaren som högskolestudent. Även exemplet med Sally och c-
uppsatsskrivandet förstärker anknytningen till denna kontext. Att rubriken ”Är du 
informationskompetent?” är ställd som en fråga och nämner ordet problemlösning, 
tolkar vi som en konstruktivistisk vilja att motivera studenten att lära sig om IK, en 
kompetens som ska komma till användning både i utbildningen och i livet efter 
utbildningen. Även SLU-kursen hänvisar till en högskolekontext när det gäller IK 
(citatet ur högskolelagen).  
 
Att citera en lag kan tolkas som auktoritärt och behaviouristiskt. Men man kan även 
tolka det som ett tecken på ett konstruktivistiskt pedagogiskt synsätt eftersom det 
påvisar målen med utbildningen för studenten (en lag är ju den högsta formen av 
måldokument). Att studenten känner till målen är ju viktigt inom konstruktivistisk 
pedagogik.  
 
I Lundkursen är begreppet IK så pass centralt att det är kursens titel. Även i denna kurs 
placeras begreppet informationskompetens i en vidare kontext (vårt nuvarande 
informationssamhälle). Vi upplever denna kontexthänvisning som vag i jämförelse med 
Blekinge- och SLU-kursernas tydliga hänvisning till en högskolekontext. Därför ser vi 
ingen direkt koppling till någon konstruktivistisk vilja att motivera studenten och visa 
honom på att IK är en kompetens som kommer till användning.  
 
Andra tecken i definitionen av IK i kurserna som pekar på ett konstruktivistiskt 
pedagogiskt synsätt är att studenten diskuterar med sin lärare och förmedlar kunskap till 
andra, vilket förekommer både i Blekinge-, Luleå- och SLU-kursen.  
 
Interaktion och kommunikation med andra människor (här andra studenter och en 
lärare) är viktigt enligt ett konstruktivistiskt synsätt på lärande, där språket och det 
sociala samspelet med andra har en stor betydelse i inlärningssituationen. Den 
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konstruktivistiske teoretikern Vygotsky menar att all psykologisk utveckling tar sin 
utgångspunkt i att människan alltid har möjlighet att ta över och utveckla kunskaper 
från andra människor i olika samspelssituationer.  
 
Tydligt kognitivistiskt i Blekingekursen är dess koppling av IK till problemlösning, 
integrering av ny information med tidigare kunskap och omvandlande av informationen 
till ny kunskap. Även SLU-kursen innehåller en nästan ordagrant liknande formulering 
med tillägget integrering ”i den egna kunskapsbasen” vilket för tankarna till studentens 
hjärna som ett datasystem, en liknelse typisk för kognitivistisk pedagogik och 
psykologi. Det för kognitivismen typiska begreppet problemlösning nämns även i 
Luleå-, Lund- och SLU-kursen som en del av begreppet informationskompetens.  
 
4.3.2.5.2  Vetenskaplighet 
 
Vi kan konstatera att ordet vetenskaplig (i olika former) förekommer i alla webbkurser. 
I Blekingekursen hittar vi det t ex i avsnitten för källkritik; ”Vetenskapliga dokument 
som man hittar via vanliga sökmotorer blandas med reklam och personligt tyckande på 
Internet. […] enbart avsedd för användning inom vetenskapligt arbete […] Att en 
tidskriftsartikel är vetenskapligt granskad, ”peer-reviewed”, innebär att artikelns 
vetenskapliga kvalitet har kontrollerats.” (BTH). Kursen har även ett kapitel om 
vetenskaplig publicering.  
 
I SLU-kursen hittar man vetenskap i avsnitten om källkritik och avsnittet om 
vetenskapliga tidskrifter: ”Peer review-systemet är synnerligen viktigt för vetenskapens 
integritet och kan sägas vara ett kvalitetsfilter.” (SLU). I Luleåkursen beskriver man det 
vetenskapliga i samband med vetenskapliga tidskrifter och en bedömningsmodell: ”Vad 
som är vetenskapligt eller ej är i hög grad en fråga om värdering och tolkning”(LTU).  
 
I Uppsalakursen nämns också ordet vetenskap i samband med vetenskapliga tidskrifter 
och publicering: ”I de flesta vetenskapliga publikationer riktar sig forskaren till en 
läsare som förutsätts ha grundläggande kunskaper inom ämnesområdet. Forskare 
redogör dock även för sina resultat i mer populariserade framställningar. Det är en del 
av den så kallade "Tredje uppgiften" som innebär att forskarsamhället är skyldigt att 
informera allmänheten om den forskning som bedrivs.” (UU). Ett av kapitlen i 
Lundkursen heter ”Vetenskaplig kommunikation” och där kan vi läsa att:  
 
”I grundläggande framställningar för studenter lägger man in anekdoter, metaforer etc och heuristiska 
resonemang för att hjälpa dem att upptäcka något och komma till insikt. Vissa detaljer utelämnas av 
pedagogiska skäl. Studerande på grundnivå kan ännu inte förväntas läsa en rent vetenskaplig text. Andra 
krav än de strikt vetenskapliga kommer in, texten ser inte likadan ut, terminologin är enklare. Grund-
nivån kräver mer av en populärvetenskaplig framställning. Som forskare är man i hög grad både 
sändare och mottagare. Som mottagare måste man följa med i övrig forskning och känna till om någon 
annat redan gjorts inom samma område, om en hypotes redan är bevisad eller motbevisad, om en bättre 
metod har prövats. Man måste också ha kunskap om områdets korrekta terminologi för att presentera 
sina resultat på ett bra sätt. […] För den enskilde forskaren är det viktigt att få prioritet (förstfödslorätt) 
för sina resultat. Meritering inom ämnet är en viktig drivkraft och det finns flera vetenskapliga 
kvalitetskriterier som används för att bedöma meriter.” (LU, vår fetstil) 
 
Kommentar   
  
Den kurs som särskilt framhåller vetenskaplighet som något eftersträvansvärt är 
Lundkursen. Citatet ovan är intressant av flera skäl, bl.a. eftersom texten själv talar om 
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pedagogik och blir en slags metatext som refererar till sig själv. Lärarrösten säger t ex 
att det är pedagogiskt att utelämna vissa detaljer (ett råd som läraren inte alltid själv 
följer) och att sträva efter detta skulle kunna peka på en kognitivistisk syn på lärande 
eftersom detta synsätt betonar det holistiska. Vi kan även spåra en kognitivistisk 
lärarroll bakom formuleringen ”hjälpa dem att upptäcka något och komma till insikt”. 
Ordet ”heuristiska” har vetenskapliga och pedagogiska konnotationer och kan 
associeras till klassisk grekiska filosofi. Kapitlet om vetenskaplig kommunikation 
skiljer sig från övriga i Lundkursen genom en frekvent användning av metaforer, 
vetenskapliga termer och pedagogiska metareflektioner.  
 
Intressant är också att texten framställer det som att det finns en diskrepans mellan det 
vetenskapliga och det pedagogiska: ”Andra krav än de strikt vetenskapliga kommer in, 
texten ser inte likadan ut, terminologin är enklare. Grundnivån kräver mer av en 
populärvetenskaplig framställning.” (LU). I kapitlet om att värdera Internetresurser är 
Lundkursen väldigt säker på vad som är vetenskaplig kvalitet: ”Vi vet vilka förlag som 
förväntas ge ut kvalitet och kan se på en publikations utseende var den hör hemma. Vi 
vet att en del i kioskromanserien "Romans i vitt" inte är lika vederhäftig som en 
vetenskaplig medicintidskrift utan att läsa i dem.” (LU). Exemplet med ”Romans i vitt” 
och en länk till en webbplats med information om en katt är de enda exempel som 
används i Lundkursen som rör sig utanför den vetenskapliga och akademiska kontexten. 
I texter som ligger på forskningsbibliotekens webbplatser är det inte så förvånande att 
vetenskaplig är ett ofta förekommande nyckelord, eftersom det tillhör den diskursiva 
praktiken (högskolan som institution). Något vi slås av är hur man använder ordet.  
 
I flera kurser är vetenskaplig = en särskild kvalitet, något lite finare och bättre som 
förknippas med en viss status (SLU, LU) till skillnad från t ex ”personligt tyckande” 
(BTH). Samma känsla får vi, i texten om vetenskaplig publicering, där 
”forskarsamhället är skyldigt” att ”i populariserade framställningar” ”informera 
allmänheten” om forskningen som bedrivs (UU). Vi upplever både i Blekinge-, 
Uppsala-, SLU- och Lundkursen en diskrepans mellan det vetenskapliga upphöjda och 
det som representerar världen utanför högskolan, en folklig allmänhet som måste 
informeras och särbehandlas med ”populariserande framställningar”.  
 
Men inte bara allmänheten utan även studenter på grundnivå särbehandlas och påstås 
inte kunna läsa en ”rent vetenskaplig text” utan behöver en ”populärvetenskaplig 
framställning” (LU). Luleåkursen påpekar i sin tur att det vetenskapliga också kan vara 
en särskild typ av texter, nämligen vetenskapliga tidskrifter (LTU m.fl.). Det tas ofta för 
givet att läsaren vet vad som är ”vetenskapligt” men det förklaras eller problematiseras 
inte trots att det nämns på många ställen i kurserna. Man skulle kunna tolka det som att 
texterna, som ju är en del av en akademisk social praktik, inte problematiserar detta 
begrepp eftersom det anses vara en så självklar del av den sociala praktiken.  
 
4.3.3 Relation mellan lärare och student 
 
I detta avsnitt undersöker vi vem som är textens lärarröst och hur han talar till textens 
mottagare, studenten. Vi tittar vi närmare på hur relationen mellan lärare och student ser 
ut och vi urskiljer olika lärarröster som ger uttryck för olika pedagogiska synsätt.  
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4.3.3.1 Vem är lärare och vem är student? 
 
Till att börja med kan vi konstatera att författarna till webbkurserna är synliga i olika 
grad. Blekingekursen är den enda kursen som har namngivna uppgifter om webbkursens 
upphovsmän, inklusive översättare, illustratörer, fotografer, webbprogrammerare och 
”De ämnesspecifika texterna har skrivits av kontaktbibliotekarier” (BTH). 
”Universitetsbiblioteket i Lund” har ”utvecklat” Lundkursen (LU). Luleåkursen har 
namngivit personen som är ”sidansvarig” och denna person uppmanas man kontakta om 
man har frågor, e-postadress och ett telefonnummer (LTU).  
 
SLU-kursen är utarbetad av SLU-biblioteket, kan man läsa på kursens första sida. I 
Uppsalakursen framgår det att ”Uppsala universitetsbibliotek” har ”sammanställt denna 
översiktliga introduktion” (UU). Varken i Uppsala-, Lund- eller SLU-kursen finns det 
någon kontaktperson längst ner på varje sida. Längst ner på varje sida i Uppsalakursen 
finns dock en länk som leder till en kontaktlista med bibliotekets avdelningar. I Lund-, 
SLU- och Luleåkursen kan läsaren vända sig till en underhållsansvarig eller sidansvarig 
men det står inte alltid vem detta är.  
 
Kommentar 
 
Endast två av kurserna (Blekinge- och Luleåkursen) nämner människor som 
upphovsmän. De övriga nämner biblioteket som skapare av kursen. Genom att varken 
namn eller t ex yrke på författarna nämns så förblir de anonyma endast högskolan blir 
sändare av innehållet i webbkurserna. Denna anonymisering av upphovsmännen gör att 
kursens upphovsman blir osynlig. Flera av kurserna, i kapitlen om källkritik, är mycket 
noga med att påpeka vikten av att användarna tar reda på vem som står bakom 
informationen, särskilt på webben, vilket kan vara svårt att se här. Att nämna människor 
som upphovsmän eller kontaktpersoner följer en kognitivistisk pedagogik eftersom de 
framhåller vikten av att läraren ska stödja studenten och för att kunna göra detta bör hon 
ju vara synlig.  
 
Vem är då textens mottagare eller läsare? Den faktiske läsaren kan egentligen vara vem 
som helst, eftersom kurserna är fritt tillgängliga via webben. Webbkurserna säger dock i 
sina presentationer att man riktar sig till studenter, distansstudenter, forskare och i vissa 
fall även allmänheten. Vi tror att det är bibliotekspersonal som har skapat innehållet i 
kurserna eftersom de ligger på bibliotekens webbplatser och handlar om 
informationssökning som biblioteket arbetar med men det framgår inte tydligt i 
kurserna. 
 
4.3.3.2 Kommunikation 
 
Hur försöker man i webbkurserna att kommunicera med studenterna? Blekingekursen 
har en omdömesfunktion på nästan alla sidor med text som ”Hjälpte det här avsnittet i 
Stora Sökguiden dej? Lämna ditt omdöme här” (BTH). Ett webbformulär öppnas och 
läsaren kan klicka i sitt omdöme (1-5 stjärnor), skicka en kommentar och lämna sin e-
postadress. I Luleåkursen uppmanas studenten att ta kontakt med biblioteket i flera av 
kapitlen; “Frågor? Frågor till denna kurs: kontakta Cecilia.Falk@lib.luth.se 
(0920/491569) Har du frågor kring sökningar och/eller lån, ring (0920/491520) eller 
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kontakta informationspersonalen via elektronisk post: infodisk@lib.luth.se !” (LTU) 
”Så kontakta oss om det här avsnittet var rörigt!” (LTU).  
 
I Lundkursen kan studenten ge feedback till kursskaparna redan på startsidan genom att 
fylla i ett frågeformulär om kursens olika delkurser. Först ska studenten fylla i vilken 
”kategori” han tillhör (”student, lärare, ej universitetsanknuten”) och därefter vilket 
intryck han har fått av kursen, om han tror att han har nytta av att gå den, kursens längd, 
svårighetsgrad, övningar mm. Sidan avslutas med frågan ”Har du några vidare 
kommentarer om denna delkurs?” vilket ger en möjlighet att svara med egna ord (LU). I 
SLU-kursen kan studenten veta att ”Enklare frågor kan du skicka till SLU-bibliotekens 
frågetjänst (Fråga biblioteket)” (SLU). Frågorna som ställs är slutna och går bara att 
besvara genom att välja ett av alternativen, förutom sist i frågeformuläret där läsaren 
kan skriva kommentarer med egna ord. I Uppsalakursen står det på flera ställen att 
studenten kan kontakta bibliotekarien om han behöver hjälp (UU).  
 
Kommentar 
 
Att studenten kan kontakta läraren och skicka kommentarer, som t ex i Uppsala-, 
Lundkursen och i webbformuläret i Blekingekursen, kan ses som ett försök till 
kommunikation med studenten. Men så länge studenterna inte kommunicerar direkt via 
t ex e-post eller chatt och ställer frågor som webbkurslärarna kan svara på (i realtid) så 
är det ingen riktig tvåvägskommunikation. I SLU-kursen uttrycker lärarrösten t o m att 
man vill ha enkla, enstaka frågor från studenterna för att kunna ge ”hjälp till självhjälp”. 
De mönster vi tycker oss kunna se i exemplen ovan är därför mest 
envägskommunikation av ett mer behaviouristiskt slag där läraren överför kunskap på 
studenten som får klara sig själv i sitt kunskapssökande. 
 
4.3.2.3 Tilltal 
 
Vilken attityd gentemot studenten kan man spåra hos lärarrösten och i förlängningen 
vilket pedagogiskt synsätt tyder detta på? Vi försöker svara på dessa frågor bl.a. genom 
att undersöka vilka tilltalsformer som används. Både pronomina som ”jag”, ”du”, 
”man” och ”vi” används som tilltal i Blekingekursen, t ex: ”Hur lägger jag upp min 
sökning på ett effektivt sätt?”, ”Värdefulla tips för dig som ska skriva […]” samt ”vi 
klickar på, vi söker” (BTH). I Blekingekursen används även något som man skulle 
kunna kalla en ”persona” i tredje person, en slags ställföreträdande student (Sally), t ex 
”Sally ska skriva en kandidatuppsats i sociologi.” (BTH). I Luleåkursen används det 
obestämda pronomenet ”man” ofta samt ”Du” och ”jag” syftandes både lärarrösten och 
studenten (LTU). I Lundkursen vänder man sig till läsaren med ett ”du” eller ”man”: 
”Här kan man själv lära sig mer om hur man söker information”(LU). I SLU-kursen 
används oftast ”du” när man talar till studenten ”behöver du vetenskapliga artiklar” 
(SLU). I Uppsalakursen tilltalas studenten först med det indefinita pronomenet ”man” 
för att sedan övergå till ”du”: ”För att kunna genomföra en bra informationssökning bör 
man […]”(UU). Det förekommer även att texten saknar ett agerande subjekt eller 
pronomen: ”Värderingen av information och informationskällor sker kontinuerligt” 
(UU) 
 
Kommentar 
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När studenten tilltalas med personliga pronomina som ”jag”, ”du” eller ”vi” upplever vi 
tilltalet som personligt och nära. Vid användandet av ett indefinit pronomen som ”man” 
blir tilltalet mer distanserat, neutralt eller objektivt och lärarrösten ger sken av att de inte 
ta fullt ansvar för det som sägs. Detta tilltal är t ex typiskt för Lundkursen där de ofta 
använder det indefinita pronomenet ”man” vilket ger en neutral tilltalston och förmedlar 
att det bara finns en förhärskande röst i texten. Även Uppsalakursen har en opersonlig 
och neutral tilltalston eftersom den emellanåt inte anger något agerande subjekt i 
meningarna. Läsaren vet inte hur värderingen av information i citatet ovan sker dvs. av 
vem och hur. Den typ av tilltal som finns i Lund- och Uppsalakurserna tillhör en mer 
behaviouristisk pedagogik eftersom tilltalet är neutralt och verkar sträva efter någon 
slags objektivitet där den lärande en passiv student som inte bjuds in att delta.  
 
Blekingekursen och Luleåkursen är mest kognitivistiska i sitt tilltal. Även SLU har ett 
kognitivistiskt tilltal. De har ett subjektivt och personligt tonfall genom det myckna 
användandet av du-tilltal till studenten. Luleåkursen är den av alla kurser vars ton är 
mest informell och talspråklig. Luleåkursen använder ”jag” om sig själva och 
Blekingekursen använder ”vi” i hög uträckning. Att använda ”vi” är att inkludera 
läsaren i lärandet vilket är typiskt för ett konstruktivistiskt pedagogiskt synsätt där allt 
lärande sker i ett socialt sammanhang. Detsamma gäller för Blekingekursens 
användande av den ställföreträdande studenten Sally, vars funktion är att studenten som 
läser kursen ska kunna identifiera sig och känna igen sig. I filmerna i Blekingekursen 
varieras tilltalsformerna mycket och olika röster talar (rent bokstavligt eftersom det 
finns ljud). 
 
4.3.2.4 Styrande verb, imperativ och värderande 
ordval 
 
Om man ser till formen på de verb som används i texten så används ofta styrande verb 
som: ”[…] bör du ställa dej följande frågor […] Du bör också ställa dej frågan om du 
använt korrekta sökord i din sökfråga.”(BTH, vår fetstil). Typiskt för Luleåkursen är 
många imperativ och betonande av vissa saker genom att versaler används, t ex: ”ett 
besök i biblioteket är ändå obligatoriskt!” och ”[…] att du nu MÅSTE kunna den 
booleska logiken” (LTU, vår fetstil). I Lundkursen kan man läsa att ”Allt skall beläggas 
som är av saklig betydelse och inte utgör författarens egna tankegångar. Det får inte 
råda någon tvekan om vad som hämtats från andra författare” och att det är 
”utomordentligt viktigt att bevaka och följa den internationella forskningen.”(LU, vår 
fetstil). Det förekommer även att läraren ber studenten tänka efter innan han söker, 
genom att ställa olika frågor: ”Tänk igenom ditt behov: Vilken typ av information 
behöver jag?” (LU). SLU-kursen hänvisar till högskolelagens mål att studenterna ”skall 
utveckla förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå” och ”Kontrollera 
att dokumentet i sin helhet är på ett för dig begripligt språk […] Kontrollera om du 
redan har dokumentet.”(SLU, vår fetstil). I Uppsalakursen kan vi läsa: ”Det är dock 
viktigt att tänka på att innehållet i sökmotorernas databaser inte är kvalitetsbedömt […] 
artiklar i vetenskapliga tidskrifter granskas av ämnesexperter innan de accepteras.”, 
”Men den information som de presenterar bör kompletteras med andra källor.” (UU, vår 
fetstil).  

 
Kommentar 
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Styrande och uppmanande verb samt imperativformer som t ex bör och måste liksom 
alla utropstecken fungerar som tydliga uppmaningar till studenten att göra eller tänka på 
ett visst sätt. Det signalerar en auktoritär och därmed behaviouristisk lärarröst. En 
blandning mellan en kognitivistisk och behaviouristisk lärarröst hittar vi i 
Blekingekursen, som dels uppmanar läsaren att tänka själv och ställa sig frågor 
(kognitiv-konstruktivistiskt) och dels använder ordval med en auktoritär behaviouristisk 
ton, som du bör och det är viktigt. När detta kombineras med det direkta tilltalet 
förmedlas ett centralt budskap av att studenten inte har något val och att det bara finns 
ett rätt sätt att göra saker på.  
 
Att i som i Lundkursen besvara frågorna, med en ny fråga, på ett mer ödmjukt sätt som t 
ex ”kanske behöver du använda andra sökhjälpmedel?” (LU) visar på en mer kognitiv-
konstruktivistisk lärarröst. Att lärarrösten sedan ställer frågan ”Är du nöjd med 
resultatet?” visar på en vilja att göra så att studenten känner sig aktiv, att det är han som 
så att säga äger frågan. Att man i SLU-kursen kopplar samman kursens mål med en så 
pass auktoritär text som en lag, visar en lärarroll som känns behaviouristisk i sin 
framtoning. Å andra sidan menar konstruktivisten John Dewey att det är viktigt att 
eleverna känner till målet med undervisningen. Uppmaningen i SLU-kursen till 
studenten att kontrollera om han redan har dokumentet och om det för honom är på ett 
”begripligt” språk, tolkar vi som ett mycket mästrande tonfall. Samma uppmanande 
lärarröst återkommer i Lundkursen.  
 
I webbkurserna förekommer en hel del värderande ordval som signalerar en vilja att 
påverka läsaren i olika riktningar. Flera av kurserna har ett auktoritärt tonfall och 
innehåller flertalet uppmaningar till läsaren. I exemplen från Lundkursen och 
Uppsalakursen används värderande och auktoritära ordval. Det förekommer mest 
frekvent i kapitlen om källkritik där det flera gånger påpekas hur läsaren ska förhålla sig 
till olika informationskällor. Ofta förekommande uppmaningar och värderande 
nyckelord är t ex ”experter” och ”viktigt. Att ord förekommer frekvent bidrar till att 
dessa kan tolkas som extra viktiga av en läsare, budskapet trummas in. Både upprepning 
av ett budskap och ett auktoritärt tonfall är något som är typiskt för ett behaviouristiskt 
pedagogiskt synsätt. Ju mer något upprepas ju större inlärningseffekt anser den 
behaviouristiskt inriktade pedagogiken. Typiskt är också en auktoritär lärarroll. Minst 
auktoritär i sitt framställningssätt uppfattar vi att Luleåkursen är. Uppmaningar i form 
av utropstecken förekommer visserligen mest i Luleåkursen av alla kurser, men dess 
tilltal är i övrigt talspråkligt och informellt.  
 
4.4         Analys av diskursiv praktik  
Om vi tittar närmare på den diskursiva praktikens texter, här representerade av 
högskolornas och högskolebibliotekens webbplatser, vilka pedagogiska synsätt kan vi 
finna där? Finns där ett pedagogiskt förhållningssätt? Skriver man något om 
användarundervisning, finns där några pedagogiska mål för verksamheten osv.?  

 4.4.1 Blekinge tekniska högskola 
På Blekinge Tekniska högskolas webbplats beskriver man sig som en ung högskola, 
etablerad 1989 och uppbyggd i en miljö som saknat traditioner kring högre utbildning. 
Man skriver att högskolan är en av landets tydligast profilerade skolor inom områdena 
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tillämpad IT och hållbar utveckling (ord som står som en slogan under högskolans 
namn) av näringsliv och samhälle. 6 900 studenter läser vid Blekinge tekniska högskola 
och alla utbildningar, tekniska såväl som icketekniska, är byggda kring begreppet 
tillämpad IT. Högskolan har ett hållbarhetstänkande inom sina tre verksamhetsområden, 
som beskrivs som utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.78 
 
Bibliotekets webbplats hittar man på högskolans webbplats i vänsterspalten under 
rubriken snabbval men även under studentingången och forskningsingången. På 
bibliotekets webbplats står det att BTH:s bibliotek tillsammans med Högskolan i 
Kalmar och Växjö universitet, i samband med Bolognaprocessen har arbetat fram en 
modell med mål för informationssökning och informationshantering som kan användas 
som underlag för målformuleringar i utbildnings- och kursplaner. Man hänvisar till 
Louise Limbergs forskning och hävdar att; ”Att söka och hantera information är en 
viktig del av lärandeprocessen och undervisning kring detta kan bidra till att höja 
kvaliteten på studenternas arbeten, utveckla det kritiska tänkandet och ge en god 
beredskap för fortsatt kunskapsinhämtning i arbetslivet.”79 Mitt på högskolebibliotekets 
startsida finns en bild på en glad student som intervjuas om vad hon tycker om 
biblioteket. Vi kan se att biblioteket erbjuder s.k. “högskolepedagogiska caféer” i 
seminarieform för högskolans personal.  

På ett seminarium har biblioteket presenterat webbkursen som ”ett helt nytt läromedel 
[...] en blandning mellan en kursbok, ett läromedel och en webbplats”. Biblioteket 
ansvarar för flera pedagogiska verksamheter på BTH, t ex Högskolepedagogisk 
utveckling (som ordnar de pedagogiska caféerna) och Learning Lab som beskrivs som 
den enhet som ansvarar för teknisk och pedagogisk support för flexibelt lärande inom 
BTH. Dess uppgift är att stödja de lärare som vill utveckla nätbaserade kurser, bedriva 
utvecklingsinsatser och projekt som berör området nätbaserat lärande och fungera som 
en ”kreativ och dynamisk, virtuell och fysisk mötesplats, för informationsutveckling 
och lärande”.  

Biblioteket erbjuder också lärare och doktorander behörighetsgivande 
högskolepedagogisk utbildning i form av kurser för att ”I BTHS´s strategi uttalas att den 
pedagogiska miljön skall präglas av mångfald och vara formad i enlighet med de 
pedagogiska teorier som sätter studenternas lärande i fokus.”80 Biblioteket har nyligen 
skapat en blogg för studenter och anställda på högskolan där man kan ge boktips. Vem 
som helst som läser bloggen kan lämna kommentarer. Biblioteket är liksom de andra 
universitetsbiblioteken anslutna via en länk till den nationella tjänsten ”Jourhavande 
bibliotekarie” och en egen chatt. Biblioteket har även en sida som de kallar 
besöksbarometern där besökare tycker till om biblioteket. 

Kommentar 
 
Det finns en tydlig pedagogisk medvetenhet, som andas kognitivistisk-konstruktivistisk 
pedagogik, på den diskursiva praktikens nivå, uttryckt både på högskolans webbplats 
och särskilt på högskolebibliotekets webbplats.  
 
                                                 
78 Blekinge tekniska högskola, BTH, utbildning och forskning med tillämpad IT och hållbar utveckling i 
fokus (…)[2006-04-08]. 
79 Ibid.  
80 Biblioteket - Blekinge tekniska högskola [2006-04-08]. 
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Liksom i diskursen på högskolans webbplats finns det ett fokus på teknik på bibliotekets 
webbplats, ”webb 2.0-produkter” 81 och “nätbaserat lärande” nämns. Bilden på 
studenten på bibliotekets startsida signalerar ett intresse för bibliotekets användare och 
deras åsikter och studenten är här bokstavligen i centrum på ett kognitivistiskt-
konstruktivistiskt sätt. Biblioteket är en central pedagogisk aktör som ansvarar för den 
pedagogiska utvecklingen och man hänvisar till pedagogiska teorier som sätter 
studenternas lärande i fokus, dvs. kognitivistiska och konstruktivistiska pedagogiska 
synsätt. Man riktar sig i den pedagogiska verksamheten både till studenter och till 
lärare.  

Några mål (typiskt för konstruktivistisk pedagogik att tydliggöra för studenten), 
pedagogiska eller andra, med bibliotekets verksamhet kan vi inte hitta på webbplatsen 
även om man hänvisar till “BTH’s strategi” om den pedagogiska miljön och nämner 
man att man arbetat fram en modell för mål för informationssökning och 
informationshantering.  
 
4.4.2 Luleå tekniska universitet 
Luleå tekniska universitet beskriver på sin webbplats att man är Skandinaviens 
nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning. Det står att högskolan 
inrättas 1971 och att 13 600 studenter läser på LTU. Universitetet bedriver forskning 
inom tekniskt och humanistiskt/samhällsvetenskapligt vetenskapsområde. Forskningen 
är i huvudsak tillämpad och kännetecknas av gränsöverskridande samarbete mellan 
universitetets forskningsavdelningar och av nära samverkan med näringsliv och 
samhälle.82 Vi kan också läsa att skolans studiemiljö ”stimulerar studenternas lust till 
lärande” och att utbildningsfilosofin baseras på ”lärare med god forskningsgrund, hög 
pedagogisk kompetens” och att lärarens fokus är på ”studentens aktiva lärande för att 
frigöra varje individs hela förmåga att möta framtidens utmaningar [...] Vi är 
pedagogiskt och tekniskt väl rustade för att bedriva flexibelt lärande.” 83 På 
universitetets startsida finns bilder på ett vinterlandskap (även på sommaren). Man 
verkar satsa mycket på att marknadsföra LTU som ett universitet där möjligheterna för 
fysiska aktiviteter utomhus och ett rikt fritidsliv är många bl.a. genom bilder på 
skidåkare och kärlekspar, en skidguide (med texten ”Vi drar till fjällen”) och en text 
som liknar ren turisminformation under länken ”alpina sektionen” och studentidrotten. 
Man länkar även till en webbshop där man kan köpa presentartiklar.84 
Universitetsbibliotekets webbplats visar en bild på biblioteket i vinterskrud och ansluter 
på så vis till universitetets startsida.  
 
När det gäller pedagogisk verksamhet gör man reklam för “Öppen sökverkstad” (drop-
in) och “Språkverkstad” dit studenterna är välkomna med frågor kring tal och text. 
Klickar man på länken så visas en tecknad bild på en student med en massa frågor kring 
huvudet som t ex “Hur får jag min muntliga redovisning att bli bra? Hur gör jag för att 
förbättra min studieteknik? Vad gäller för en rapport eller "paper" eller uppsats?” följt 
av “Det akademiska skrivandet är inte lätt och man behöver inte vara nybörjare för att 

                                                 
81 Webb 2.0 är förknippad med en rad tjänster så som bloggar, wikis, RSS och sociala 
taggningspraktiker. 
82 Luleå tekniska universitet [2006-03-01]. 
83

 Ibid. 
84 Ibid, [2007-06-16]. 
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känna sig osäker! Vad ska tas med? Ligger språket på rätt nivå?” osv. Här finns också 
en bild på två studenter som arbetar tillsammans samt en film med en inspelning som 
visar hur det kan gå till.85 Under en länk om bibliotekets kurser listas dessa, t ex kursen 
Söknycklar (en power-point-presentation med ljud) som beskrivs som en första, kort 
orientering i sökvägar och sökhjälp och vår webbkurs som kallas sökkurs på nätet. Man 
länkar även till andra webbkurser som kallas Fria nätkurser/guider, en Kurs i 
informationskompetens med självrättande frågor samt en kurs i informationssökning för 
doktorander på 1 poäng.86  
 
Under webbsidan ”Om biblioteket” finns diverse dokument i pdf-format som t ex 
verksamhetsuppdrag, mål och handlingsplaner och verksamhetsberättelser. Här finns 
även en text om ett projekt som heter ”UB som LRC – (Learning Resource Center, vår 
anm.) lärandets mötesplats” där man talar om webbaserad lärandemiljö, pedagogiskt 
synsätt och en pedagogisk yrkesroll hos bibliotekspersonalen.87 I dokumentet Mål och 
styrande värderingar för Luleå universitetsbibliotek, står det om undervisning att ”UB 
ska skapa förutsättningar för ett självständigt och aktivt nyttjande av egna, nationella 
och internationella informationsresurser” och att ”Den undervisning som UB bedriver 
ska vara väl integrerad i universitetets utbildningar. UB:s kunder ska ges möjligheter att 
vara väl informerade om våra tjänster och resurser”.88 Luleås universitetsbibliotek har 
flera kurser för studenter bl.a. en kurs i ”informationskompetens”. Luleå UB är liksom 
de andra universitetsbiblioteken anslutna via en länk till den nationella tjänsten 
”Jourhavande bibliotekarie” och de har en egen allmän chatt och en nationell chatt för 
tekniska bibliotek. 
 
Kommentar 
 
Luleå tekniska universitets webbplats har en diskurs som tydligt sätter studenten och 
dennes ”aktiva lärande” i centrum i sina målformuleringar, vilket kan tolkas både som 
en kognitivistisk och konstruktivistisk formulering. Vissa behaviouristiska inslag finns 
även. Universitetsbibliotekets webbplats visar tecken på en 
kognitivistisk/konstruktivistisk pedagogisk diskurs. 
 
Formuleringen ”lust till lärande” sätter studentens känslor i fokus på ett kognitivistiskt 
sätt. Men om man närläser texten märker man dock att förutsättningen för studentens 
aktiva lärande är läraren och hans goda forskningsgrund samt pedagogiska kompetens 
som ”frigör varje individ” samt ”bedriver” lärande, vilket pekar mer på en 
behaviouristisk pedagogik där det är läraren som styr. I ett pedagogiskt perspektiv visar 
särskilt bilderna på universitetets webbplats en kognitivistisk vilja att appellera till 
studenternas känslor. Vi har inte kunnat öppna kursen med självrättande frågor på 
bibliotekets webbplats för att se närmare på den med ordet “självrättande” antar vi 
syftar på automatiskt genererade rätt-eller-fel-svar liknande behaviouristiska 
inlärningsmaskiner. Denna typ av kurs verkar vara behaviouristiskt uppbyggd bl.a. 
eftersom den förutsätter att kunskap finns utanför studenten och att den på ett objektivt 
sätt kan mätas. Även den inledande kursen Söknycklar upplever vi som behaviouristisk 
eftersom den förutsätter en passiv student som fylls på av kunskap utifrån. Texten under 
länken ”Om biblioteket” har ett tydligt kognitivistiskt pedagogiskt synsätt, bl.a. genom 
                                                 
85 Luleå tekniska universitetsbibliotek [2007-06-16]. 
86 Ibid.  
87 Ibid. 
88 Ibid.  



  

 49 
 

betoningen av en jämlik relation mellan student och en lärare som i dialog handleder 
den aktiva studenten utifrån dennes förkunskaper. Ordet kunder, som närmast kommer 
från en företagsekonomisk diskurs, nämns på flertalet platser i texten på 
universitetsbibliotekets webbplats. Bibliotekets mål känns väldigt generellt formulerade 
och säger inte mycket om vilket pedagogiskt synsätt biblioteket har. Man skulle kunna 
ana ett kognitivistiskt (”aktivt nyttjande”) och konstruktivistiskt (”självständigt 
nyttjande”) synsätt men texten nämner inte något aktivt subjekt (som t ex studenter) och 
det framgår inte vem det är som ”nyttjar” biblioteket. 
 
4.4.3 Lunds universitet 
 
På Lunds universitets webbplats kan man läsa att universitetet grundades 1666, att det 
är Skandinaviens största, en enhet för högre utbildning och forskning inom ett brett 
spektrum av ämnen och att 40 600 studenter läser på Lunds universitet. Utbildningen på 
Lunds universitet beskrivs på webbplatsen som att den på alla nivåer syftar till att 
utveckla de kvaliteter som utmärker ett universitet: analytisk förmåga, kritiskt tänkande 
samt förmåga att söka, sammanställa och presentera information. Universitetet slår vakt 
om den fria grundforskningen och forskningens värde för samhällsutvecklingen. Lunds 
universitet bedriver också en omfattande tillämpad forskning i nära samarbete med 
näringsliv och offentlig sektor. Universitetet medverkar till att nya företag skapas i 
regionen med utgångspunkt i universitetets forskning.”89  
 
Bland målen kan vi läsa att: ”Lunds universitet skall förstärka sin position som ett 
internationellt ledande och forskningsintensivt universitet med en grundutbildning som 
står i nära kontakt med forskningen och samhället och som har högsta pedagogiska 
kvalitet. Utbildningsutbudet skall svara mot studenternas och samhällets behov och 
efterfrågan. Studenterna skall delta aktivt i utbildningsprocessen. Studenter från Lund 
skall ha goda ämneskunskaper, vara väl skickade för sina framtida uppgifter samt för 
ledning och förändring av arbetslivet. [...] Lunds universitet förnyar kontinuerligt en 
attraktiv och dynamisk miljö, präglad av social och etnisk mångfald, jämställdhet, 
demokratiska värderingar, öppenhet och kritiskt tänkande samt av arbete för en globalt 
hållbar utveckling. Lunds universitet är en viktig kulturinstitution i samhället, som 
förvaltar och förnyar en lång bildningstradition.”90 Andra mål är att ”införa nya och mer 
varierade undervisningsformer med ökad studentaktivitet. Därvid skall särskilt 
informationsteknologins möjligheter tas till vara. Den pedagogiska utbildningen av 
lärare och doktorander skall utvecklas” och man ska ha ”en ledande roll i utvecklingen 
av det livslånga lärandet.” 
 
Från universitetets webbplats finns en direkt länk till sidorna för Lunds Universitets 
Bibliotek som består av nätverket LUB med fler än 30 bibliotek i Lund, Malmö och 
Helsingborg. Här kan vi läsa att biblioteket tillhör de äldsta och största 
forskningsbiblioteken i Sverige. Vidare står att högskolestudier innebär att man måste 
kunna söka, värdera och använda relevant information, dvs. vara 
informationskompetent, vilket ofta nämns som ett lärandemål i de kursplaner som 
skrivits enligt Bolognaprocessens intentioner. Universitetsbibliotekarie Lars 
Björnshauge skriver att ”Biblioteksverksamheten är en viktig del i 
högskoleutbildningens uppgift att göra studenten kritiskt tänkande.”  
                                                 
89

 Lunds universitet [2007-01-11]. 
90 Ibid.  
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Under rubriken ”Bibliotekens roll i utbildningen” kan vi läsa att många kursplaner 
nämner informationskompetens som ett av lärandemålen och att lärare har möjlighet att 
diskutera informationskompetens med biblioteken som också kan delta i undervisningen 
inom detta område och på så sätt ”medverka till en god kunskapsprogression inom 
området informationskompetens och fungera som ett stöd i lärandet”. Via länken 
”Nätbaserade vägledningar” hittar vi vår webbkurs samt flera andra som man kallar 
allmänna vägledningar.  
 
Sidan inleds av ett citat ur högskolelagens text där man skriver att högskolestudier 
innebär att ”man måste kunna söka och hantera relevant information” och att 
”högskoleutbildningen ”bl.a. skall ge studenterna förmåga att göra självständiga och 
kritiska bedömningar och förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa 
problem” och ”utöver kunskaper och färdigheter också utveckla förmåga att söka och 
värdera kunskap på vetenskaplig nivå och kunna följa kunskapsutvecklingen”.  
 
På sidan om bibliotekens roll i utbildningen talar man även om att man tillsammans 
med institutionerna har startat samarbetsprojekt kring integrering av 
informationskompetens i kursplaner, formulering av lärandemål och utformande av 
kursförslag och att i detta arbete har biblioteken en viktig roll. På sidan hittar vi ett 
protokoll från 2004 med biblioteksstyrelsens policybeslut där det står om 
högskolepedagogisk utbildning för lärare samt utbildning i högskolepedagogik för 
bibliotekarier ”Eftersom informationshanteringen ställer nya krav på universitetets 
undervisande personal så ska lärare behärska förmågan att söka och värdera kunskap 
och bibliotekarier ska ha förståelse för lärandeprocesser”.91  
 
I ”Strategisk plan 2003-2005” hittar vi en text om undervisning och kan läsa i mål 4 att 
”UB skall utveckla och tillhandahålla de redskap som är nödvändiga för utvecklingen av 
en hög informationskompetens hos användarna […] genom att erbjuda kvalificerad 
användarundervisning med utgångspunkt i UB:s samlingar, såväl i biblioteket som via 
nätbaserade kurser, guider och manualer […] att erbjuda övergripande användarkurser i 
informationssökning i tryckt och elektroniskt material.”  
 
Via en genväg på startsidan hittar vi tjänsten Fråga biblioteket med chatt och e-
postmöjlighet samt möjligheter att Boka en bibliotekarie för hjälp med 
informationssökning. Här ligger även en ”Lathund: att söka information om UB i fem 
steg” samt möjlighet att skicka frågor via ett formulär som heter ”Fråga Informationen” 
där det står att ”Du får i möjligaste mån samma hjälp som vid disken, d.v.s. hjälp till 
självhjälp ”92 
 
Kommentar 
 
Målen och beskrivningen av universitetet på dess webbplats kan i ett pedagogiskt 
perspektiv tolkas främst som konstruktivistisk med mindre inslag av kognitivism och 
sociokulturellt perspektiv. Texterna på bibliotekets webbplats visar en kognitivistisk 
tendens med inslag av behaviouristiskt pedagogiskt synsätt. 
 

                                                 
91 Lunds Universitets Bibliotek [2007-01-11]. 
92 Ibid, [2007-09-30]. 
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Lunds universitet talar på sin webbplats om vikten av tillämpbar forskning, detta samt 
talet om livslångt lärande kan tolkas som tecken på en konstruktivistisk pedagogisk syn 
som ju betonar vikten av att kunskap ska komma till användning. Att man talar man om 
målen med undervisningen är ett tecken på en konstruktivistisk pedagogik. I målen 
betonas också att universitetet är en del av det globala och internationella samhället och 
att förmedla en förbindelse mellan skola-samhälle är typiskt för konstruktivistisk 
pedagogik. I målen står det att studenterna ska delta aktivt i utbildningen, detta stämmer 
väl överens med konstruktivistiska idén att lärandet är en aktiv process. I texten anar vi 
en vilja att utveckla undervisningen på ett sätt som för tankarna till en sociokulturell 
pedagogik (”nya och mer varierade undervisningsformer med ökad studentaktivitet” och 
tillvaratagande av informationsteknologins möjligheter). Kognitivistiskt är talet om 
analytisk förmåga och kritiska tänkande.  
 
Att biblioteket är och vill vara en pedagogisk partner, eller kognitivistiskt ”ett stöd i 
lärandet” som vi kan läsa på bibliotekets webbplats, är tydligt bl.a. genom att man har 
en rubrik som heter bibliotekets roll i utbildningen samt att bibliotekarierna (i 
policybeslutet) inkluderas i kategorin undervisande personal (som ska ha förståelse för 
lärandeprocessen). Andra tecken på kognitivistisk pedagogisk diskurs är talet om 
kritiskt tänkande, problemlösning och hjälp till självhjälp. Det finns vissa auktoritära 
formuleringar i texten, t ex att studenter på högskolenivå ”måste kunna” söka och 
värdera information, dvs. vara informationskompetenta. Här hänvisar man till 
styrdokument som Bologna och högskolelagen (två gånger). Spår av en behaviouristisk 
pedagogisk diskurs finner vi i texten författad av Universitetsbibliotekarien som skriver 
om att göra studenten kritiskt tänkande.” 
 
4.4.4 Sveriges lantbruksuniversitet 
 
På SLU:s webbplats beskriver man sig som ett universitet med en tydlig samhällsroll: 
att ansvara för kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning inom biologiska 
naturresurser och biologisk produktion. Vidare kan vi läsa att Sveriges 
lantbruksuniversitet bildades 1977 men rötterna går mer än 200 år tillbaka i tiden. I 
mitten av 1700-talet togs de första stegen mot högre utbildning och forskning inom 
jordbruk, skogsbruk och veterinärmedicin. Huvudverksamheten är förlagd till Alnarp, 
Skara, Ultuna och Umeå. SLU bildades 1977 efter en hopslagning av att 
Lantbrukshögskolan, Skogshögskolan, Veterinärhögskolan, Skogsmästarskolan i 
Skinnskatteberg och Veterinärinrättningen i Skara. 3 400 studenter läser på SLU. SLU 
beskriver sig som ledande inom sina sektorer när det gäller att tillhandahålla fort-, 
vidare- och uppdragsutbildning för utveckling av det livslånga lärandet.93 
 
Biblioteket på SLU hittar man längst upp på SLU:s webbplats, rubriken och länken är 
lika stor som andra ingångar till studier och forskning. Under rubriken ”Universitetets 
kurser” kan man hitta kurser i informationskompetens, som biblioteket kallar det. De 
vill att eleven ska öka sin förmåga att se behovet av information, söka, kritiskt värdera 
och kreativt utnyttja informationen. Kursen som vi analyserar hittar man enkelt på 
webbplatsens meny, med en egen rubrik. När det gäller mål för biblioteksverksamheten 
så finns det ett strategidokument för åren 2006-2009 på webbplatsen. I strategierna för 
den pedagogiska delen kan vi läsa att man vill att ”studenterna ska ta examen som 
informationskompetenta individer […] Biblioteket är studenternas självklara 24 
                                                 
93 Sveriges lantbruksuniversitet [2006-04-08]. 
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timmars arbetsplats – lärare, studenter och bibliotekarier formar tillsammans den 
kreativa studiemiljön”.94 
 
Kommentar 
 
SLU:s webbplats text visar tecken på en konstruktivistisk pedagogisk diskurs. SLU-
biblioteket har en konstruktivistisk pedagogisk diskurs, med vissa kognitivistiska inslag. 
 
Tecken som tyder på en konstruktivistisk pedagogisk diskurs är att SLU på webbplatsen 
är väldigt konkreta och tydliga i beskrivningen av vilka ämnesområden som studeras på 
SLU (skogsbruk mm). Detta kan tolkas konstruktivistiskt eftersom det sätter 
kunskapsområdet i ett konkret ämnesspecifikt sammanhang. Konstruktivistiskt är även 
hänvisningar till det livslånga lärandet på universitetets webbplats samt beskrivningen 
av universitetets samhällsroll och att man talar om målen med utbildningen. Det finns 
vissa tecken på en kognitivistisk pedagogisk diskurs i målen och texten på SLU-
bibliotekets webbplats (vädjar till studentens motivation och känslor, att forskningen är 
problemorienterad). I SLU-bibliotekets strategier ser man också en konstruktivistisk 
pedagogik då man talar om att lärare, studenter och bibliotekarier tillsammans ska 
arbeta med att nå målen. Att man säger sig vilja ha informationskompetenta individer är 
ett tecken på att de ser på studenterna ur ett kognitivistiskt perspektiv där kunskapen 
finns inuti individen.  
 
4.4.5 Uppsala universitet 
 
Uppsala universitet beskriver sig på sin webbplats som Nordens äldsta universitet, 
grundat 1477. Det finns tre vetenskapsområden; humaniora och samhällsvetenskap, 
medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap. 40 000 studenter läser på Uppsala 
universitet och man beskriver de centrala faktorer som skall bidra till måluppfyllelse: 
pedagogisk förnyelse, användning av IT för att utveckla lärandet i vid mening, att 
stimulera och träna studenternas kritiska tänkande, att ingen student skall lämna 
universitetet utan goda kunskaper i hur IT kan användas i lärande och arbetsliv, att göra 
undervisningen mer individualiserad, flexibel och allsidig samt förstärka kontakterna 
mellan studenter och lärare genom att använda IT och andra nya pedagogiska metoder.95 
 
En länk till Uppsalas universitetsbibliotek finns i vänstra spalten på Uppsala universitets 
webbplats. Länken till biblioteket är på samma nivå som andra länkar och rubriker som 
t.ex. Forskning och Kalendarium. På bibliotekets webbplats finns tjänsten Jourhavande 
bibliotekarie där studenter kan chatta med en bibliotekarie på Uppsala 
universitetsbibliotek eller den nationella chatten. De är även knutna till en chatt för 
tekniska ämnen.  
 
Bibliotekets webbplats informerar om att det finns kurser för studenter och 
målformuleringarna för bibliotekskursen lyder ”I dagens informationssamhälle är 
kunskaper i informationssökning och kännedom om olika informationskällor av stor 
betydelse. En viktig del i universitetsbibliotekets verksamhet är att ge undervisning 
inom dessa områden. Målet är i korthet att skapa goda förutsättningar för studenter och 
forskare att förbättra sin informationskompetens.” Man citerar högskolelagen i 
                                                 
94 Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek [2007-10-01]. 
95 Uppsala universitet [2006-04-08].  
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måldokumentet och har konkreta ”lärandemål” för vad studenterna ska kunna efter 
genomgången kurs utbildning vid biblioteket; ”ha kunskap om hur vetenskaplig 
information är strukturerad och hur olika typer av informationskällor är organiserade, 
kunna formulera sökfrågor och därefter välja lämpliga informationsresurser, kunna 
granska, analysera och värdera information, ha god kunskap om bibliotekets fysiska och 
digitala brukssamlingar, kataloger och andra bibliografiska hjälpmedel samt viss 
kännedom om bibliotekets ställning som kulturarvsinstitution.96 
 
Kommentar 
 
Diskursen på UU:s webbplats har inslag av både kognitivism och konstruktivism, 
medan diskursen på bibliotekets webbplats mest har en konstruktivistisk pedagogisk 
diskurs. 
 
Även om diskursen på UU:s webbplats har en viss auktoritär ton och en målbeskrivning 
i generella och allmänna ordalag (”lärandet i vid mening” och ”allsidig”) som betonar 
att den är användbar för allt och alla, så kan man inte tolka den som behaviouristisk. 
Tecken på en kognitivistisk pedagogisk diskurs är formuleringen att man vill stimulera 
och träna studenters kritiska tänkande. Det är intressant att Uppsala universitetsbibliotek 
vill att studenterna efter bibliotekets kurs ska ha kunskap om bibliotekets ställning som 
kulturarvsinstitution.  
 
Man talar också om informationskompetens när det gäller målen på webbplatsen men 
man förklarar inte vad man menar med informationskompetens. Att man citerar 
högskolelagen i måldokumentet kan tolkas som auktoritärt. Att man har konkreta 
”lärandemål” för vad studenterna ska kunna efter genomgången kurs utbildning vid 
biblioteket är konstruktivistiskt. På universitetets webbplats talar man också om vikten 
av att använda IT i lärande och arbetsliv vilket också stämmer överens med 
konstruktivistisk syn på pedagogik där det är viktigt att lärande sätts i ett större 
sammanhang för studenten och att kunskaperna kommer till användning. Bibliotekets 
skapande av en webbkurs för användarundervisning och användandet av chatt och 
Jourhavande bibliotekarie kan tolkas som ett sätt att uppnå universitetets mål att 
använda IT för att utveckla lärandet och göra det mer flexibelt. 
 
4.5 Analys av social praktik  
 
Hur ser den pedagogiska diskursen ut och vad som sägs om undervisning i texter på den 
sociala praktikens nivå, i den kontext dit högskolorna och högskolebiblioteken och 
därmed även webbkurserna befinner sig?  
 
4.5.1 Högskolelagen      
 
Högskolelagen är det högsta styrande dokumentet som reglerar all verksamhet vid 
universitet och högskolor i Sverige. I lagen kan man läsa om högskoleutbildningens mål 
samt studenter och lärares roll och skyldigheter. När det gäller lärarnas roll så betonas 
”pedagogisk skicklighet” som viktig vid anställning av lektorer och professorer.97 När 
                                                 
96 Mål, strategier och riktlinjer [2007-06-16]. 
97 Högskolelagen, SFS 1992:1434 (1992). kap. 3.  
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det gäller studenterna kan vi läsa att utbildning på grundnivå ”skall utveckla 
studenternas förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar […] självständigt 
urskilja, formulera och lösa problem”, ge ”beredskap att möta förändringar i arbetslivet” 
och ”utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och värdera kunskap 
på vetenskaplig nivå”. Studenterna skall även kunna ”utbyta kunskaper även med 
personer utan specialkunskaper inom området”.98 Utbildning på avancerad nivå ”skall 
ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda 
kunskaper […] och utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som 
ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete”.99 
 
Kommentar 
 
Högskolelagen är lika delar kognitivistisk som konstruktivistisk i sitt pedagogiska 
synsätt. 
  
Lagar och förordningar är av naturliga skäl ofta auktoritärt formulerade, eftersom det ju 
handlar om reglerande och styrande dokument, därav överraskar inte auktoritära 
formuleringar som verbet ”skall” (och det kan heller inte tolkas som ett tecken på 
behaviourism). Formuleringen interagera för tankarna till den mänskliga hjärnan som en 
dator, vilket är typiskt kognitivistiskt. Typiskt kognitivistiskt är också att lagen nämner 
målen med undervisningen. Att studentens tänkande (kritiska bedömningar, urskilja, 
formulera och lösa problem) och aktiva och självständiga agerande är i fokus är också 
typiskt för konstruktivistisk pedagogik. I lagen nämns lärarens pedagogiska skickighet 
som värdefull men det preciseras inte vad lärarens pedagogiska skicklighet består av. 
Konstruktivistiskt är formuleringar som att kunskapen ska komma till användning (i 
arbetsliv eller forskning) samt det sociala samspelet med andra (utbyta kunskaper med 
andra). Högskolelagen nämner även förmåga att söka och värdera kunskap på 
vetenskaplig nivå. Undervisning i detta står ofta högskolebiblioteken för (t ex via 
webbkurserna), men vi kan notera att bibliotekarier eller andra personalkategorier inte 
nämns i detta sammanhang. De grupper man talar om är studenter och lärare i form av 
professorer och lektorer.  
 
4.5.2 Högskoleförordningen    
 
Om man läser högskoleförordningens text med fokus på vad som står om undervisning 
så talar den mycket om betyg, omprövning av betyg, antal prov osv.100 När det gäller 
utbildning på forskarnivå nämns rätten till handledning, betyg på prov och 
doktorsavhandling samt att doktorander som undervisar ska ha gått en 
högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.101 I 
bilagan Examensförordningen, kan man läsa om målet med de olika utbildningarna. 
Kursiverade rubriker som återkommer i beskrivningen av varje utbildning på alla nivåer 
är ”kunskap och förståelse”, ”färdighet och förmåga”, ”värderingsförmåga och 
förhållningssätt”. Under varje rubrik finns nyckelformuleringar som återkommer i alla 
utbildningar 102 : ”Visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området för 

                                                 
98 Högskolelagen, SFS 1992:1434 (1992). kap. 1. 
99 Ibid. 
100 Ibid.  
101 Ibid. 
102 Högskoleförordningen (1998:1003). kap. 6. 
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utbildningen […] områdets vetenskapliga grund […] och metoder”, ”Visa förmåga att 
söka, samla och kritiskt tolka relevant information […] visa förmåga att redogöra för 
och diskutera sitt kunnande med olika grupper […] självständigt arbeta med vissa 
uppgifter”, ”Visa kunskap om och […] hantera etiska frågeställningar […] visa förmåga 
att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens”. I 
högskoleförordningen hänvisar man till Bibliotekslagen när det gäller 
högskolebibliotekens funktion: ”Ett högskolebibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur 
ur de egna samlingarna till andra högskolebiblioteks förfogande.”103 
 
Kommentar 
 
Högskoleförordningen visar en blandning av olika pedagogiska synsätt, men mestadels 
visar den ett konstruktivistiskt pedagogiskt synsätt följt av lika delar behaviouristiska 
som kognitivistiska formuleringar. 
 
Om vi ser till texten i Examensförordningen så pekar rubrikerna mot ett kognitivistiskt 
synsätt som sätter studentens tänkande i fokus (förståelse, förmåga, förhållningssätt). 
Konstruktivistiskt är även att texten förmedlar målen med utbildningen. Intressant är att 
förordningen nämner förmåga att hantera etiska frågeställningar som viktigt, vilket 
skulle kunna tolkas som kognitivistiskt eftersom kognitivistisk pedagogik betonar 
vikten av att studentens känslor aktiveras. Liksom i högskolelagen framhävs den 
undervisandes funktion som en blandning av kognitivistisk och konstruktivistisk 
pedagogik. Lärarens roll att vara handledare och det är viktigt att även doktorander har 
högskolepedagogisk utbildning. Kognitivistiskt samt konstruktivistiskt är även 
framhävandet av studentens självständiga arbete, att kunskapen ska komma till 
användning samt det sociala samspelet med andra.  
 
Att högskoleförordningen talar om betyg och prov skulle kunna tolkas som ett typiskt 
tecken på behaviouristisk pedagogik, som ju har en syn på kunskap som något 
kvantitativt som kan mätas och värderas. Verbet ”visa” som är ett nyckelord i 
Examensförordningen, samt ”redogöra” skulle också kunna peka på behaviouristisk 
pedagogik eftersom det indikerar att det inte räcker med att studenten själv har förmåga 
och kunskap inuti sig själv, han måste även visa det (för någon annan). I 
högskoleförordningen nämns högskolebiblioteken endast med ett citat från 
Bibliotekslagen när man vill påtala dess skyldigheter gentemot andra högskolebibliotek 
(fjärrlån). Precis som i högskolelagen så preciseras inga pedagogiska uppgifter för 
bibliotekens del även om högskoleförordningen, liksom högskolelagen, nämner 
förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information som viktig hos 
studenten. Att undervisa om detta är något som högskolebiblioteken (t ex via 
webbkurserna) brukar ta på sig att göra. 
 
4.5.3 Nya villkor för lärandet i den högre 
utbildningen  
 
Den statliga utredningen Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen är den 
senaste statliga utredning vi har funnit som behandlar högskolan som pedagogisk 
institution. Enligt utredningen ställer de senaste årens kraftiga utbyggnad av högskolan 
                                                 
103 Ibid. 
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(antalet studenter har ökat betydligt snabbare än antalet högskolelärare) och kraven på 
kunskaper och färdigheter inom informations- och kommunikationsteknik, studenter 
och lärare inför nya pedagogiska utmaningar. Kraven på pedagogisk utveckling på 
högskolorna har ökat och resurser för pedagogisk förnyelse avsätts i större utsträckning 
vid universiteten än vid de nya högskolorna, menar utredningen 104 I centrum för den 
pedagogik som beskrivs som den ideala i utredningen står till lika delar den aktiva, 
initiativtagande studenten som tar eget ansvar, som den aktiva och pedagogiskt kunniga 
läraren, som agerar som handledare.105 Denna pedagogik, menar man, bör undervisa om 
olika metoder och förhållningssätt, inte enbart faktainlärning. Den motiverar studenten 
till att själv reflektera över sin läroprocess, innehåller problembaserad inlärning, 
grupparbeten, självstyrt och uppgiftsbaserat lärande, dialog och tillvaratagandet av 
studentens tidigare erfarenheter.106  
 
Andra pedagogiska ideal i texten är livslångt lärande (att inse sitt behov av ny kunskap 
och skaffa detta), att behärska informationstekniken och att kommunicera på svenska 
och engelska betonas som viktiga egenskaper i dagens arbetsliv. Man skriver även att 
datorn som läraren som kan alla svar har ersatts av datorn som verktyg och att det finns 
skäl för att se en ökad användning av datorn som stöd för pedagogiska aktiviteter i 
grupp. I samband med detta kommer man in på biblioteken som man menar har fått nya 
funktioner och alltmer blivit en integrerad del i studieprocessen. Bibliotekarierna 
beskrivs som kvalificerade handledare i informationsförsörjning.107 Utredningen 
hänvisar också till forskning som talar om tre paradigmskiften när det gäller den 
pedagogiska användningen av datorer. Från en behaviouristisk fas på 60-70-talen med 
s.k. CAI (Computer Assisted Instruction) och programmerad undervisning vidare till det 
kognitivt inriktade TIS (Intelligent Tutoring Systems) fram till det vi, enligt 
utredningen, har eller bör ha idag, CSCL (Computer Supported Collaborative Learning) 
där datorn används, inte bara av en individ, utan som ett verktyg för problemlösning i 
samband med andra studenter och lärare i olika grupprocesser. Enligt den forskning 
man hänvisar till (Brown, J. S. (2000) “Growing up digital” i Change, March/April) så 
lever dessa olika paradigm fortfarande sida vid sida eftersom t ex en stor andel av 
webbaserade kurser är ”traditionell förmedlingsundervisning i ny förpackning”.108  
 
Kommentar 
 
I utredningen finner vi en tydlig kognitivistisk samt konstruktivistisk pedagogisk 
diskurs där studenten, men också läraren eller bibliotekarien som handledare är en 
viktig del av lärprocessen. Datorn som pedagogiskt verktyg nämns och texten pekar 
fram mot en framtid där vi i textens diskurs anar en mer sociokulturell pedagogik som 
eftersträvansvärd, med datorstödd samarbetsinlärning i centrum. 
 
4.5.4 Ny värld ny högskola  
 

                                                 
104 Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen (2001). s. 11ff. 
105 Utredningen talar om ”pedagogisk meritering och karriärplanering” samt att en ”systematisk 
meritportfölj” bör användas som underlag vid anställning för lärare. 
106 Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen (2001). s. 45ff. 
107 Ibid, s. 68ff. 
108 Ibid, s. 116. 
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I propositionen Ny värld - ny högskola presenterar regeringen olika förslag för att öka 
den högre utbildningens internationalisering och attraktivitet i enlighet med Bologna-
processen. Man skriver att regeringens mål är att ”Sverige ska vara en ledande 
kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för 
tillväxt och rättvisa.”109 Texten nämner förväntade studieresultat (learning outcomes) 
som ett nyckelbegrepp inom Bologna-processen. Detta innebär att planeringen av kurser 
och utbildningar skall ske utifrån beskrivningar av de kunskaper som studenterna 
förväntas ha tillägnat sig vid slutet av kursen eller utbildningen. Kunskap beskrivs i 
sammanhanget som flera olika kunskapsformer, såsom faktakunskaper, förståelse, 
förtrogenhet och färdigheter. Texten betonar vikten av att övergå från ett lärarcentrerat 
till ett studentcentrerat och målorienterat pedagogiskt synsätt.110 I propositionen talas 
det mycket om vikten av breddad rekrytering, att högskolan ska var öppen för alla 
oavsett social bakgrund, etnisk tillhörighet osv. samt att internationalisering är viktigt (t 
ex möjlighet att studera utomlands). Man talar om det ”gränslösa kunskapssamhället”, 
att mötet med studenter med annan bakgrund och andra erfarenheter är berikande för 
såväl utbildningen som individen.111  
 
Propositionen hänvisar också till tidigare propositioner där regeringen framhållit vikten 
av högskolepedagogisk utbildning och behovet av förnyelse av pedagogiken i 
högskolan. Man nämner att i syfte att säkerställa hög pedagogisk kompetens bland 
universitets- och högskolelärarna har regeringen därför krav på fullgjord 
högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kunskaper för lektorer, adjunkter och 
doktorander som undervisar.112 Propositionen nämner att lärosätenas IT-stödda 
distansutbildning, inom ramen för Sveriges nätuniversitet, har ökat kraftigt och att 
2003/04 läste 53 000 av totalt 77 000 distansstudenter nätuniversitetskurser, vilket 
motsvarar ca 13 procent av samtliga registrerade studenter och drygt fem procent av 
utbildningsvolymen räknat i helårsstudenter. Man skriver att den teknik och pedagogik 
som används inom IT-stödd distansutbildning används alltmer inom ordinarie 
campusutbildning. 113  
 
Kommentar 
 
I propositionen Ny värld - ny högskola finns ett tydligt kognitivistiskt och 
konstruktivistiskt pedagogiskt synsätt. 
 
Att texten nämner behovet av en övergång från ett lärarcentrerat till studentcentrerat och 
målorienterat pedagogiskt synsätt kan tolkas som en antydan till en kognitivistisk och 
konstruktivistisk kritik av att undervisningen tidigare var alltför lärarstyrd, dvs. 
behaviouristisk. Idealet i propositionen är en mer kognitivistisk undervisning där 
studenten och hennes tänkande är i fokus (faktakunskaper, förståelse, förtrogenhet och 
färdigheter). För att detta ska uppnås bör lärarna ha högskolepedagogisk utbildning och 
pedagogiken förnyas menar man. Den kognitivistiska och kanske än mer 
konstruktivistiska pedagogikens betoning på att lärande sker i ett socialt sammanhang 
där samspelet med andra är viktigt finner vi också i texten. Texten har också inslag av 
en ekonomisk diskurs (utbildningens attraktivitet, en ledande kunskapsnation, tillväxt). 

                                                 
109 Ny värld: ny högskola (2005). s. 26. 
110 Ibid, s. 93. 
111 Ibid, s. 143. 
112 Ibid, s. 151. 
113 Ibid, s. 149ff. 
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4.5.5 Myndigheten för nätverk och samarbete inom 

högre utbildning 
 
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning är den myndighet som 
ansvarar för frågor kring pedagogiskt arbete inom högskolan. På myndighetens 
webbplats skriver man om sin syn på lärande. Under rubriken pedagogisk utveckling 
kan vi läsa att lärande pågår ständigt och det finns inte ett sätt att lära sig på eller en 
inriktning som är bättre än någon annan. Pedagogisk utveckling innebär att skapa goda 
miljöer för lärande, om att göra verklighet av tankarna bakom studentaktivt lärande, 
dvs. att det är studenten som formulerar frågorna och sedan får stöd och hjälp att 
utveckla kunskap, färdigheter och förhållningssätt, skriver man. Vidare kan vi läsa att i 
takt med att högskolan får fler och fler studenter som har annan bakgrund än den 
traditionella, blir det ännu viktigare att utveckla undervisningen.114 
 
Kommentar 
 
På webbplatsen uttrycker myndigheten en syn på lärande som vi tolkar som tydligt 
kognitivistisk och till viss del konstruktivistisk (med ett inslag av ett sociokulturellt 
synsätt).  
 
Intressant är att man först säger att det inte finns någon pedagogisk inriktning som är 
bättre än någon annan men sen lyfter man fram ett studentaktivt lärande, ett begrepp 
som är typiskt för två typer av pedagogiska inriktningar, nämligen den kognitivistiska 
och konstruktivistiska pedagogiken. Man motsäger alltså sig själv, vilket är intressant. 
Kognitivistiskt är att studentens tänkande (förhållningssätt mm) är i fokus, samt ordet 
studentaktivt och en student som får stöd. Ett inslag som kan tolkas som lite 
sociokulturellt är att texten nämner vikten av att skapa goda miljöer för lärande. Liksom 
i propositionstexten talas också om behovet av att utveckla undervisningen. 
 
4.6 Resultat  
 
För att få en tydligare bild av den pedagogiska diskursen i webbkurserna samt redogöra 
för vilket pedagogiskt synsätt som varje kurs ger uttryck för så kommer i detta kapitel 
en sammanfattande redogörelse, kurs för kurs, för resultaten av analysen på textnivå. 
Därefter integrerar vi, en kurs i taget, resultaten av analysen på textnivå med en analys 
av den pedagogiska diskursen på diskursiv och social praktiknivå. Detta gör vi för att 
kunna se huruvida resultaten av analysen på textnivå reproducerar eller ifrågasätter 
diskursordningen på den diskursiva och sociala praktikens nivå. 
 

4.6.1 Blekinge tekniska högskola   
 
4.6.1.1 Text 
 

                                                 
114 NSHU - Pedagogisk utveckling  (Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning)  
[2007-01-10]. 
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Blekingekursen ”Stora Sökguiden: en interaktiv kurs i hur man söker, värderar och 
bearbetar information” är framförallt kognitivistisk i sitt pedagogiska synsätt men den är 
nästan till lika delar konstruktivistisk.  
 
Typiskt för denna kurs är det informella, icke-auktoritära och lekfulla tonfallet som ofta 
vädjar till studentens känslor och nyfikenhet på ett kognitivistiskt sätt. Exempel på 
kognitivistisk diskurs är de olika rösterna i filmerna samt att filmen inte bara fokuserar 
på vad den ställföreträdande studenten Sally gör utan också på hur hon tänker. Andra 
exempel är bilderna som kommer från en helt annan kontext (fritid) vilket är speciellt 
för Blekingekursen. Ett annat tydligt exempel på det lekfulla är de humoristiska 
tecknade serierna, som bara förekommer i denna kurs. Studentens egen förmåga och 
vilja att lära betonas och man talar om lärande som problemlösning, vilket är typiskt 
kognitivistiskt, liksom påståendet att ny kunskap bygger på tidigare förkunskaper. 
Andra exempel på kognitivistisk diskurs är att man är personlig i kontakten med 
studenten i t ex tilltal och när det gäller kontaktmöjligheter mellan lärare och student. 
 
Tecken på en konstruktivistisk pedagogisk diskurs, som menar att lärande sker i ett 
socialt sammanhang där samspelet med andra är viktigt är t ex vi-tilltalet och att film-
Sally diskuterar med sin lärare och ”förmedlar kunskapen till andra”. Att man kallar 
kursen för guide signalerar en konstruktivistisk pedagogik. Blekingekursens filmer 
skulle kunna betraktas som en slags konstruktivistiska artefakter men eftersom det är 
läraren och inte studenten som har skapat artefakten, så kan det inte helt betraktas som 
konstruktivistiska. Men att filmernas innehåll sätts i ett konkret utbildningssammanhang 
är typiskt för konstruktivistisk pedagogik.  
 
Studenterna som använder kursen kan även se att kunskapen kommer till användning 
både i utbildnings- och samhällslivet genom t e x ämnesanknytningen till BTH:s 
utbildningar och då särskilt det kapitel som heter Ämnesguide som helt utgår från de 
olika utbildningarna (något liknande finns inte i de andra kurserna). Andra exempel på 
att kunskapen kommer till användning i ett relevant sammanhang för studenten är 
exemplet med c-uppsatsskrivande och betonandet av informationskompetens som en del 
av ett livslångt lärande. Blekingekursen sätter språket i fokus på ett konstruktivistiskt 
sätt som uppmuntrar till ett aktivt lärande.  
 
En blandning av kognitivistisk och konstruktivistisk diskurs är den sökfunktion (som 
möjliggör studentens egna aktiva lärande, typiskt för båda synsätten) som bara finns i 
Blekingekursen. Ett annat exempel är nyckelordet guide som ger associationer till 
webbkursen som ett stöd och en handledning, vilket är lärarens roll inom båda dessa 
pedagogiska synsätt. Studenten uppmanas att tänka själv och ställa sig frågor vilket är 
kognitivistisk-konstruktivistiskt. Blekingekursen är den enda som kan kallas 
multimedial (eftersom den använder flera olika medieformer) och därmed har en till viss 
del sociokulturell diskurs som ”medierad” form av lärande. Kursens titel innehåller 
ordet ”interaktiv” vilket vi tolkar som att man syftar på att studenten kan interagera med 
de olika medierna, klicka i tester och få svar osv. Men det är en begränsad passiv form 
av interaktivitet där studenten visserligen kan skicka kommentarer till läraren via 
webbformulär. 

Strukturen i Blekingekursen ger intrycket av att ha en traditionell läroboksstruktur, 
vilket ev. kan betraktas som behaviouristiskt eftersom läroböcker används i denna 
pedagogik och läroböcker inte uppmuntrar till ett aktivt självstyrt lärande utan styr 
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studentens kunskapsinhämtning. Ett annat exempel på behaviouristisk diskurs är att det 
som är ”vetenskapligt” framställs som lite bättre och finare än t ex ”personligt 
tyckande”. I vissa fall är även lärarrösten behavioristiskt auktoritär och att kursen 
innehåller övningsfrågor visar också på ett visst mått av behaviourism. 
 
4.6.1.2         Diskursiv praktik  
 
Det finns en tydlig pedagogisk medvetenhet, som andas kognitivistisk-konstruktivistisk 
pedagogik, på den diskursiva praktikens nivå, uttryckt både på högskolans webbplats 
och särskilt på högskolebibliotekets webbplats.  
 
Både i diskursen på högskolans webbplats och bibliotekets webbplats finns ett fokus på 
teknik (”webb 2.0-produkter” och “nätbaserat lärande”). Studenten är i centrum och 
biblioteket en pedagogisk aktör som hänvisar till pedagogiska teorier som sätter 
studenternas lärande i fokus. Bibliotekets text har inga direkta mål med verksamheten 
men hänvisar till “BTH’s strategi” om den pedagogiska miljön och nämner man att man 
arbetat fram en modell för mål för informationssökning och informationshantering.  

4.6.1.3         Social praktik 
Den pedagogiska diskursen i Blekingekursen på textnivå liknar den pedagogiska 
diskursen på social praktiknivå i lagen, förordningen, utredningen och propositionen. 
Alla har en till nästa lika delar kognitivistisk som konstruktivistisk diskurs med vissa 
behaviouristiska inslag.  

Både lagtexten (söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå) och förordningstexten 
(söka, samla och kritiskt tolka information) nämner informationssökning som en av de 
saker studenterna ska lära sig. Utredningen nämner informationsförsörjning i samband 
med att man talar om bibliotekarier som handledare i detta. Kognitivistiska likheter 
mellan webbkurstextens diskurs, lagens, förordningens och utredningens pedagogiska 
diskurs är synen på lärande som problemlösning (problembaserad inlärning i 
utredningstexten). Kognitivistiska likheter mellan webbkursen, förordningen, 
utredningen, propositionen och myndighetens text är att de sätter studentens tänkande i 
fokus. 
 
Konstruktivistiska likheter i lagen, förordningen, utredningen, propositionen och 
webbkursen är lärande som något socialt (utbyta och förmedla kunskaper till andra i 
lagen, redogöra för och diskutera sitt kunnande med andra grupper i förordningen och 
grupparbete i utredningen, i propositionen möten med studenter från andra 
samhällsklasser och länder, s.k. internationalisering) samt vikten av att kunskap 
kommer till användning, även i arbetslivet (livslångt lärande i kursen, utredningen och 
propositionen). Den självständiga studenten förekommer i både lagen, förordningen och 
webbkursen. Kognitivistiskt men även konstruktivistiskt är den aktive studenten som 
nämns i webbkurstexten, utredningen och myndighetstexten. Propositionen talar också 
om ett studentcentrerat lärande i motsats till ett lärarcentrerat. Konstruktivistiskt är även 
att utredningen nämner även läraren och bibliotekarien som kvalificerade handledare i 
informationsförsörjning.  
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En konstruktivistisk likhet mellan utredningen och webbkurstexten är ett språkligt 
fokus. Utredningstexten betonar vikten av kommunikation på engelska och webbkursen 
har en engelsk version. Utredningstexten talar mycket om vikten av att studenterna lär 
sig IT och använder datorn som stöd. Även här finns en överensstämmelse mellan 
webbkursen (som använder flera olika medier och IT på olika sätt) och utredningens 
pedagogiska diskurs. Både webbkurstexten och lagtexten samt förordningens text 
betonar att kunskapen ska vara på en vetenskaplig nivå, och här är webbkurstexten t o m 
lite behaviouristiskt auktoritär när man sätter det vetenskapliga framför ”personligt 
tyckande”. Behaviouristiskt i förordningen är att den till stor del talar om betyg. 
 
En stor skillnad finns dock mellan webbkurstextens informella, icke-auktoritära och 
lekfulla ton som vädjar till studentens känslor och den auktoritära tonen som finns i 
lagen (och som är typisk för en lagtext). Intressant är också att notera att i 
webbkurstexten är det studenten som är i centrum men i lagtexten, förordningen och till 
viss del i propositionen är det också läraren, vars pedagogiska skicklighet nämns flera 
gånger som viktig (i förordningen att han bör ha högskolepedagogisk utbildning). Både 
lagen, förordningen och propositionen talar om mål med utbildningen, vilket är typiskt 
konstruktivistiskt. Webbkursen däremot nämner inte alla några mål med kursen. 
Utredningen och myndighetens text pekar dessutom framåt mot en mer sociokulturell 
pedagogik (med datorn som stöd vid grupparbeten i utredningen och miljöns viktiga 
inflytande i myndighetens text). 

4.6.2 Luleå tekniska universitet 

4.6.2.1 Text 
 
Luleåkursen ”Från fråga till dokument i e-biblioteket: ett första möte med Luleå 
universitetsbibliotek” är mest kognitivistisk men även till en stor del behaviouristisk i 
sin pedagogiska diskurs.  
 
Typiskt för Luleåkursen är den informella och talspråkliga tonen. Det är den enda kurs 
som i huvudtiteln nämner ordet bibliotek (e-biblioteket), den kurs som har den minst 
auktoritära lärarrösten och en av (två) kurser som namnger kursens skapare. Vad som 
gör kursen kognitivistisk är bl.a. valet av ordet ”fråga” centralt i kurstiteln samt sättet att 
ställa frågor som kan appellera till läsarens nyfikenhet och att man ofta talar om 
problemlösning och fokuserar på studentens tänkande, behov av att lösa ett problem 
eller en fråga. I Luleåkursen nämns vem som har skapat kursen, och vem man ska vända 
sig till om man har frågor vilket är ett tecken på en personligare relation mellan student 
och lärare, vilket är eftersträvansvärt inom kognitivistisk pedagogik. Till detta hör även 
det personliga, ofta talspråkliga tilltalet och tonfallet i användandet av ”du-tilltal” till 
läsaren samt att lärarrösten ofta talar i ”jag-form”. De behaviouristiska inslagen i kursen 
består bl.a. av att kursens syfte är att ”göra” studenten informationskompetent, vilket 
framställer studenten som en passiv mottagare av kunskap. Att kursens testfrågor 
avslutar de olika kapitlen pekar också mot en traditionell lärarstyrd behaviouristisk 
struktur där studenten först läser kurstexten för att sedan testa vad han minns. Detta 
visar på ett kvantitativt, lärarstyrt sätt att mäta kunskap på. Detta intryck förstärks också 
av en detaljerad genomgång av hur studenten ska bete sig. I kursens definition av 
informationskompetens säger man att studenten ska förmedla sin kunskap vidare till 
andra, vilket är konstruktivistiskt. 
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4.6.2.2          Diskursiv praktik 
 
Luleå tekniska universitets webbplats har en diskurs som tydligt sätter studenten och 
dennes ”aktiva lärande” i centrum i sina målformuleringar, vilket kan tolkas både som 
en kognitivistisk och konstruktivistisk formulering. Vissa behaviouristiska inslag finns 
även. Universitetsbibliotekets webbplats visar tecken på en 
kognitivistisk/konstruktivistisk pedagogisk diskurs. 
 
Formuleringen ”lust till lärande” (samt bilderna på universitetets webbplats) sätter 
studentens känslor i fokus på ett kognitivistiskt sätt, liksom betoningen på en jämlik 
relation student-lärare som i dialog handleder på bibliotekets webbplats. Men 
förutsättningen för studentens aktiva lärande är läraren och hans pedagogiska 
kompetens (som ”frigör varje individ”, ”bedriver” lärande på universitetets webbplats). 
Det sistnämnda pekar mer på en behaviouristisk pedagogik tillsammans med de 
”självrättande” testfrågorna på bibliotekets webbplats som för tankarna till 
behaviouristiska inlärningsmaskiner.  
 
Bibliotekets mål är generellt formulerade men man skulle kunna ana ett kognitivistiskt 
(”aktivt nyttjande”) och konstruktivistiskt (”självständigt nyttjande”) synsätt trots att det 
inte framgår vem det är som ”nyttjar” biblioteket. 
 
4.6.2.3 Social praktik 
 
Luleåkursen ”Från fråga till dokument i e-biblioteket: ett första möte med Luleå 
universitetsbibliotek” är mest kognitivistisk men även behaviouristisk i sin pedagogiska 
diskurs på textnivå. Den pedagogiska diskursen i Luleåkursen på textnivå liknar alltså 
den pedagogiska diskursen på social praktiknivå i lagen, förordningen, utredningen, 
propositionen och myndigheten 
 
Det som Luleåkursen har gemensamt med högskolelagen, högskoleförordningen, 
propositionen, utredningen och myndighetens text är fokuseringen på studentens 
tänkande (i webbkurstexten problemlösning och valet av ordet ”fråga” centralt i 
kurstiteln). Vissa behaviouristiska inslag har kursen gemensamt med lagen och 
förordningen. I högskoleförordningen talar man om betyg och prov med en syn på 
kunskap som något kvantitativt som kan mätas och värderas, vilket Luleåkursen 
använder i sina övningsfrågor och som är typiskt för behaviouristisk pedagogik. 
 
En stor skillnad mellan Luleåkursen och förordningen respektive lagen är tilltalet som i 
kurstexten är informellt, personligt, talspråkligt och har den minst auktoritära 
lärarrösten av alla kurser - i motsats till myndighetstexterna som är väldigt formella och 
auktoritära i sitt tonfall. I propositionen talas det om att lärande sker i ett socialt 
sammanhang i ett samspel med andra. Detta samspel som kognitivistisk pedagogik 
finner viktigt hittar vi inte i Luleåkursen.  
 
I utredningen skriver man att den ideala pedagogiken är den där studenten, men också 
läraren eller bibliotekarien som handledare, är en viktig del av lärprocessen. Vi tolkar 
detta som en tydlig konstruktivistisk pedagogisk diskurs. Detta överensstämmer inte 
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med Luleåkursens pedagogik där vi visserligen kan se att man eftersträvar efter en 
personligare relation mellan lärare och student i tilltalet men ingen handledning.  
 
Utredningen och myndighetens text pekar dessutom framåt mot en mer sociokulturell 
pedagogik (med datorn som stöd vid grupparbeten i utredningen och miljöns viktiga 
inflytande i myndighetens text), vilket webbkursen inte gör. 
 
4.6.3 Lunds universitet 
 
4.6.3.1 Text  
 
Lundkursen ”Informationskompetens: självstudier på nätet - här kan du själv lära dig att 
söka information” har en pedagogisk diskurs som framförallt är behaviouristisk, men 
även till ganska stor del konstruktivistisk. 
 
Typiskt för Lundkursen är en behaviouristisk, formell och auktoritär lärarröst och en 
strävan efter objektivitet eller generalitet vilket t ex kan exemplifieras genom att 
pronomenet ”man” används och man betonar att det finns ett rätt och fel-tänkande.  
Lundkursen signalerar att kursen gärna ska läsas i en kronologisk ordning (kapitlen är 
numrerade, vilket endast förekommer i Lundkursen) från del till helhet i en 
behavioristisk anda och den signalerar i sin helhet att det är viktigare att lära sig ”hur 
man gör” än ”hur man kan tänka”. Lundkursen säger sig vara ”ämnesoberoende” vilket 
vi upplever som att man vill framhålla någon slags behaviouristisk objektivitet eller 
generalitet.  
 
Typiskt för Lundkursen är att den nämner mål med kursen, i början av varje kapitel, 
vilket är unikt bland de kurser vi undersöker. I detta avseende är kursens pedagogiska 
diskurs konstruktivistisk samtidigt som språkbruket i målsättningarna ger intrycket att 
det är läraren som för över kunskap till en passiv student vilket är behaviouristiskt. 
Lundkursen sätter till viss del språket i fokus på ett konstruktivistiskt sätt t.ex. genom 
att förklara olika begrepp i texten och genom att uppmana studenten till egen aktivitet 
och problemlösning.  
 
I Lundkursen placeras begreppet informationskompetens centralt i titeln och i en vidare 
kontext (”vårt nuvarande informationssamhälle”) men detta är en vag formulering 
(jämfört med liknande hänvisningar i BTH och SLU) som inte visar någon 
konstruktivistisk vilja att motivera studenten och att påvisa att informationskompetens 
är en kompetens som kommer till användning.  
 
4.6.3.2 Diskursiv praktik 
 
Diskursen på Lunds Universitets webbplats kan i ett pedagogiskt perspektiv tolkas 
främst som konstruktivistisk med mindre inslag av kognitivism och sociokulturellt 
perspektiv. Diskursen i texterna på bibliotekets webbplats visar en kognitivistisk 
tendens med inslag av behaviouristiskt pedagogiskt synsätt. 
 
Att LU talar på sin webbplats om vikten av livslångt lärande, målen med 
undervisningen och att studenterna ska delta aktivt i utbildningen är tecken på en 
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konstruktivistisk pedagogisk syn. Kognitivistiskt är talet om analytisk förmåga och 
kritiska tänkande. Här finns även en vilja att utveckla undervisningen med en mer 
sociokulturell pedagogik.  
 
Biblioteket vill på sin webbplats vara ett kognitivistiskt ”stöd i lärandet”, 
bibliotekarierna inkluderas i undervisande personal och andra tecken på kognitivistisk 
pedagogisk diskurs är talet om kritiskt tänkande, problemlösning och hjälp till 
självhjälp. Det finns vissa auktoritära formuleringar i texten (studenterna ”måste kunna” 
söka och värdera information”). Hänvisningar till styrdokument som Bologna och 
högskolelagen kan tolkas både som konstruktivistiskt och behaviouristiskt. En tydlig 
behaviouristisk diskurs finner vi i texten av universitetsbibliotekarien som skriver om 
att göra studenten kritiskt tänkande. 
 
4.6.3.3 Social praktik 
 

 
Lundkursen har framförallt en behaviouristisk pedagogisk diskurs, men till ganska stor 
del även konstruktivistisk på textnivå. Den visar några tecken på en kognitivistisk men 
ingen sociokulturell diskurs. Den pedagogiska diskursen på textnivå i webbkursen 
skiljer sig därför ganska mycket från diskursen på social praktiknivå, vars texter har en 
till nästan lika delar stor kognitivistisk som konstruktivistisk diskurs med vissa 
behaviouristiska inslag. En konstruktivistisk likhet mellan utredningen och 
webbkurstexten är en språklig medvetenhet. Som exempel kan nämnas att 
utredningstexten betonar vikten av kommunikation på engelska och webbkursen har en 
engelsk version.  
 
Andra konstruktivistiska likheter är att både webbkursen, lagen, förordningen och 
propositionen talar om mål med utbildningen. I lagtexten, förordningen och till viss del i 
propositionen är det till vissa delar läraren som är i fokus, vars pedagogiska skicklighet 
nämns flera gånger som viktig. Däremot signalerar webbkursens undertitel på ett 
kognitivistiskt/konstruktivistiskt sätt (i likhet med lagtexten och förordningen) att det är 
viktigt med självständiga och aktiva studenter. En likhet finns mellan webbkurstextens 
formella, auktoritära ton och den ton som finns i lagen och förordningen (vilket är 
typisk för denna typ av texter). En likhet mellan diskursen på textnivå och social 
praktiknivå är att både lagen, förordningen och webbkursen framhåller vetenskaplighet 
som eftersträvansvärt, vilket är mest typiskt för Lundkursen.  
 
I förordningens, utredningens, propositionens och myndighetens texter sätter de 
studentens tänkande i fokus (vilket är kognitivistiskt) medan webbkursen på ett 
behaviouristiskt sätt signalerar att det är viktigare att lära sig ”hur man gör” än ”hur man 
kan tänka”, studenten är passiv och läraren en auktoritet. I lagen, förordningen, 
utredningen och propositionen ses lärande som något socialt och man betonar vikten av 
att kunskap ska komma till användning, vilket innebär en konstruktivistisk syn på 
lärande som vi inte alls finner i Lundkursen på textnivå. Utredningen och myndighetens 
text pekar dessutom framåt mot en mer sociokulturell pedagogik (med datorn som stöd 
vid grupparbeten i utredningen och miljöns viktiga inflytande i myndighetens text) 
vilket webbkursen inte gör. 
 
4.6.4 Sveriges lantbruksuniversitet 
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4.6.4.1 Text 
 
SLU-kursen ”Söka Samla Skriva: en handledning utarbetad av SLU-biblioteken” har 
framförallt en behaviouristisk pedagogisk diskurs men den är även till viss del 
konstruktivistisk och har ett fåtal kognitivistiska inslag. Den visar inga tecken på en 
sociokulturell diskurs. 
 
Typiskt för denna webbkurs är en tydlig och konkret ämnesprofil och ett nära 
förhållande till sin huvudman universitetet. Att man, i samband med begreppet 
informationskompetens citerar högskolelagen skulle kunna tolkas som tecken på en 
konstruktivistisk diskurs eftersom den tydliggör det yttersta målet med undervisningen 
för studenten, men det kan även uppfattas som ett tecken på behaviourism eftersom det 
är en hänvisning till den högsta formen av auktoritet, en lag. Konstruktionen och 
placeringen av övningsuppgifterna (i slutet av kapitlen) pekar också mot ett 
behaviouristiskt pedagogiskt synsätt eftersom uppgifterna grundar sig på positiv 
förstärkning av många små steg. Kursen har ett auktoritärt tonfall som ofta uppmanar 
och tillrättavisar studenten på ett behaviouristiskt sätt.  
 
Vad som talar för att kursen är konstruktivistisk är t ex att man påtalar att kunskap ska 
komma till användning i en utbildningskontext med naturvetenskaplig 
ämnesanknytning, något som blir extra tydligt av det nära sambandet med 
huvudmannen SLU vars startsida kursen kan nås från. Att kursen kallas för handledning 
visar tydliga spår av en konstruktivistisk pedagogisk syn. Tecken på en kognitivistisk 
pedagogisk diskurs är att studenterna uppmanas att ställa frågor till läraren, men det 
poängteras att kursläraren vill att frågorna (och dess svar) ska fungera som en hjälp till 
självhjälp, vilket visar på ett kognitivistiskt synsätt där man uppmuntrar studenten till 
egen aktivitet. Det för kognitivismen typiska begreppet problemlösning nämns i SLU-
kursen som en del av begreppet informationskompetens.  
 
4.6.4.2 Diskursiv praktik 
 
SLU:s webbplats text visar vissa tecken på en konstruktivistisk pedagogisk diskurs. 
SLU-bibliotekets webbplats har en konstruktivistisk pedagogisk diskurs, med vissa 
kognitivistiska inslag. 
 
Tecken som tyder på en konstruktivistisk pedagogisk diskurs är att SLU på webbplatsen 
är väldigt konkreta och tydliga i beskrivningen av vilka ämnesområden som studeras på 
SLU (skogsbruk mm.). Detta kan tolkas konstruktivistiskt eftersom det sätter 
kunskapsområdet i ett konkret ämnesspecifikt sammanhang. Konstruktivistiskt är även 
hänvisningar till det livslånga lärandet på universitetets webbplats samt att man talar om 
målen med utbildningen. Det finns vissa tecken på en kognitivistisk pedagogisk diskurs 
i målen och texten på SLU-bibliotekets webbplats (som vädjar till studentens motivation 
och känslor, att forskningen är problemorienterad). I bibliotekets strategidokument ser 
man också en konstruktivistisk pedagogik då man talar om att lärare, studenter och 
bibliotekarier tillsammans ska arbeta med att nå målen. Att man säger sig vilja ha 
informationskompetenta individer kan ses som ett tecken på att de ser på studenterna ur 
ett kognitivistiskt perspektiv där kunskapen finns inuti individen. 
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4.6.4.3 Social praktik 
SLU-kursen har framförallt en behaviouristisk pedagogisk diskurs med vissa 
konstruktivistiska och ett fåtal kognitivistiska inslag på textnivå. Den visar inga tecken 
på en sociokulturell diskurs.  
 
Den pedagogiska diskursen på textnivå skiljer sig därför från diskursen på social 
praktiknivå, vars texter har en till nästa lika delar stor kognitivistisk som 
konstruktivistisk diskurs med vissa behaviouristiska inslag och även pekar fram mot en 
mer sociokulturell pedagogik. Både lagtexten och förordningstexten nämner 
informationssökning som en av de saker studenterna ska lära sig. Utredningen nämner 
informationssökning i samband med att man talar om bibliotekarier som handledare i 
informationsförsörjning. Även utredningen inkluderar bibliotekarien som handledare, 
vilket visar en konstruktivistisk lärarroll. Även i förordningen är lärarens roll 
handledarens. En likhet med diskursen på textnivå är att SLU-kursen kallar sig själv 
handledning och eftersom kursen är skapad av biblioteket så finns här en viss 
överensstämmelse med den sociala praktikens texter.  
 
Två andra överensstämmelser med diskursen på social praktiknivå är att även 
webbkurstexten talar om problemlösning (lagen, förordningen och utredningen nämner 
detta) som ett sätt att lära samt en aktiv och/eller självständig student (lagen, 
förordningen, utredningen och myndigheten) vilket är typiskt för både kognitivistisk 
och konstruktivistisk pedagogik. På textnivå citerar man högskolelagen och liksom i 
lagen så finns i det på textnivå ett auktoritärt och behavioristiskt tonfall. En likhet 
mellan lagen, förordningen och texten i webbkursen är betoningen av det vetenskapliga 
som något viktigt. Både lagen, förordningen och propositionen talar om mål med 
utbildningen samt betonar vikten av att kunskap kommer till användning, vilket är 
typiskt konstruktivistiskt. Webbkurstexten hänvisar till högskolelagens mål och att 
kursens innehåll har en så stark ämnesanknytning till SLU:s utbildningar tolkar vi som 
en konstruktivistisk likhet. Den största skillnaden mellan SLU:s webbkurs diskurs på 
textnivå och den diskurs som vi finner på den sociala praktikens nivå är bristen på det 
sociokulturella pedagogiska perspektivet (socialt samspel med andra, utbyta kunskaper, 
grupparbete osv. som finns i lagen, förordningen och utredningstexten). 
 
4.6.5 Uppsala universitet 
 
4.6.5.1 Text 
 
Uppsalakursen ”Att söka information” har framförallt en behaviouristisk pedagogisk 
diskurs. Det förekommer även (fast i mycket mindre grad) konstruktivistisk och 
kognitivistisk pedagogisk diskurs i Uppsalakursen. 
 
Typiskt för Uppsalakursen är att den är den kurs som allra mest ger intrycket av en 
behaviouristisk vilja att vara auktoritär, formell, opersonlig och objektiv. Detta är 
särskilt tydligt i tilltalet och i lärarrösten eftersom det nästan inte alls förekommer något 
eller några agerande subjekt eller pronomen i texten (som t ex ”du”, ”jag”, ”man”) 
vilket förmedlar både en osynlig lärare men även en osynlig passiv student. Även 
avsaknaden av ämnesanknytning och sökexempel gör den behaviouristisk i sin 
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pedagogiska diskurs, liksom användningen av många auktoritära och värderande ord. 
Uppsalakursen har ingen uttalad målsättning och det som liknar mål beskrivs i vaga 
allmängiltiga ordalag som att den kan vara användbar för allt och alla, vilket tyder på en 
behaviouristisk pedagogik. I webbkursen motiveras studenten att använda sin kunskap i 
ett större sammanhang dvs. i en utbildnings- och samhällskontext. Denna syn på 
kunskap är konstruktivistisk. Vi ser även en vilja att sätta språket i fokus på ett 
konstruktivistiskt sätt. Tecken på en kognitivistisk pedagogisk diskurs är att 
Uppsalakursens titel och kapitelrubriker fokuserar på studenternas aktivitet och tankar 
samt att kursens struktur inte har någon särskild kronologisk ordning vilket gör att 
studenten aktivt kan välja i vilken ordning de vill läsa kursen. 
 
4.6.5.2 Diskursiv praktik 
 
Diskursen på UU:s webbplats har inslag av både kognitivism och konstruktivism, 
medan diskursen på bibliotekets webbplats i huvudsak har en konstruktivistisk 
pedagogisk diskurs. Även om diskursen på UU:s webbplats har en viss auktoritär ton 
och en målbeskrivning i generella och allmänna ordalag så kan man inte tolka den som 
behaviouristisk. Tecken på en kognitivistisk pedagogisk diskurs är formuleringen att 
man vill stimulera och träna studenters kritiska tänkande. På universitetets webbplats 
talar man om vikten av att använda IT i lärande och arbetsliv vilket stämmer överens 
med en konstruktivistisk syn på pedagogik. Bibliotekets skapande av en webbkurs för 
användarundervisning och användandet av chatt mm kan tolkas som ett sätt att uppnå 
universitetets mål att använda IT i lärande. Man talar också om informationskompetens 
när det gäller målen på webbplatsen men beskriver inte ämnet ingående. Att Uppsala 
universitet har konkreta lärandemål för kurser på biblioteket, följer en konstruktivistisk 
syn på pedagogik.  
 
4.6.5.3 Social praktik 
 
Uppsalakursen har framförallt en behaviouristisk pedagogisk diskurs med inslag av en 
konstruktivistisk och kognitivistisk pedagogisk diskurs. Den pedagogiska diskursen på 
kursens textnivå skiljer sig därför en del från texterna på social praktiknivå, där vi har 
funnit en till lika stor del kognitivistisk som konstruktivistisk diskurs. Det finns vissa 
behaviouristiska inslag i texterna. Vi har även funnit att texterna på social praktiknivå 
pekar mot en sociokulturell pedagogik.  
 
Webbkursen har på textnivå till viss del en kognitivistisk och konstruktivistisk syn på 
lärande men inte i lika hög grad som texterna på den sociala praktiknivån. I 
webbkursens text finner vi tecken på en kognitivistisk pedagogisk diskurs i de partier 
där texten fokuserar på studenternas aktivitet och tankar. Detta kan vi likna med 
förordningens, utredningens, propositionens och myndighetens texter där studentens 
tänkande sätts i fokus. I webbkursen motiveras studenten att använda sin kunskap i ett 
större sammanhang dvs. i en utbildnings- och samhällskontext. Webbkursen har även en 
vilja att förmedla en språklig medvetenhet till studenten vilket vi också har funnit i 
utredningen där språk ses som viktigt för arbetslivet. I lagen, förordningen, utredningen, 
propositionen och webbkursen är det viktigt att kunskap kommer till användning. Man 
talar om livslångt lärande i webbkursen, utredningen och propositionen.  
 



  

 68 
 

I webbkursen är det läraren som för över kunskap till en student som ses som en passiv 
mottagare vilket ligger nära den behaviouristiska synen på pedagogik. I lagtexten, 
förordningen och till viss del i propositionen är läraren som pedagog i fokus, studenten 
nämns överhuvudtaget inte. I webbkursens finns en formell och generell ton i språket 
liknande den som finns i lagens text.  I lagens, förordningens och i propositionen talar 
de om mål med utbildningen, medan Uppsalakursen inte har någon uttalad målsättning. 
Det som liknar mål beskrivs i generella ordalag som att den kan vara användbar för allt 
och alla, vilket skulle kunna tyda på en behaviouristisk pedagogik. Vad som skiljer 
webbkursen och texterna är att man i utredningen och myndighetstexten talar om den 
aktive studenten och pekar framåt mot en mer sociokulturell pedagogik, vilket 
webbkursen inte gör. I utredningen talar man om läraren och bibliotekarien som 
handledare och om vikten av IT som stöd i lärande vilket saknas i webbkursen.  
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5. SLUTSATSER OCH DISKUSSION   
I detta kapitel svarar vi på uppsatsens frågeställningar och drar våra slutsatser. Vi 
diskuterar våra resultat och relaterar dem till tidigare biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning. Avslutningsvis diskuterar vi våra resultat och vår 
metods tillförlitlighet. 
 
5.1 Slutsatser och diskussion 
 
I vår undersökning av fem webbaserade kurser som används i forskningsbibliotekens 
användarundervisning har vi kommit fram till följande svar på våra frågeställningar. 
 
Kännetecknas den pedagogiska diskursen i webbkurserna av ett behaviouristiskt, 
kognitivistiskt, konstruktivistiskt eller sociokulturellt pedagogiskt 
förhållningssätt?  
 
Slutsats 
 
Vi kan konstatera att den pedagogiska diskursen i webbkurserna främst kännetecknas av 
ett behaviouristiskt pedagogiskt förhållningssätt (LU, SLU, UU), följt av ett 
kognitivistiskt (LTU) samt ett både kognitivistiskt och konstruktivistiskt pedagogiskt 
förhållningssätt (BTH). Det sociokulturella pedagogiska förhållningssättet saknas i 
princip helt (Blekingekursen har något som i viss mån kan tolkas som inslag av en 
sociokulturell pedagogik diskurs). 
 
Diskussion 
 
Trots att webbkurser är en relativt ny form för användarundervisning har vi inte funnit 
några tydliga spår av nyare pedagogiska förhållningssätt, som det sociokulturella 
pedagogiska förhållningssättet i dem. På denna punkt överensstämmer våra resultat med 
de resultat den svenske forskaren Olof Sundin kommer fram till i sin undersökning av 
31 nordiska webbkurser.115 Majoriteten av de webbkurser vi har undersökt genomsyras 
av en behaviouristisk pedagogisk diskurs och här bekräftar våra resultat den tidigare 
forskning, som menar att trots att konstruktivistiska pedagogiska idéer dominerat den 
biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen så präglas 
användarundervisningens praktik av behaviourism116. Liksom Olof Sundin117 har även 
vi kunnat konstatera att tre av våra fem undersökta kurser har ett behaviouristiskt och 
beteendeorienterat pedagogiskt synsätt, tydligast exemplifierat av de olika övningar 
eller testerna som är av behaviouristisk karaktär. Att ingen kurs har en sociokulturell 
pedagogisk diskurs skulle kunna bero på att det, vid tiden för vår undersökning, inte låg 
i internetmediets tekniska förutsättningar att uppmuntra till samarbete och kollektivt 
lärande. I och med ankomsten av den nya generationens webbtjänster som Web 2.0 
innebär har dock de förutsättningarna ändrats.  
 
                                                 
115 Sundin, Olof (2005). Webbaserad användarundervisning: Ett forum för förhandlingar om 
bibliotekariers professionella expertis. Human IT vol.7 nr. 3, s. 1-60. 
116 Limberg, Louise (2002). Informationsökning till lärande: en forskningsöversikt. s. 91. 
117 Sundin, Olof (2005). Webbaserad användarundervisning: Ett forum för förhandlingar om 
bibliotekariers professionella expertis, s. 1-60. 
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Webbkurserna skulle kunna utvecklas på flera sätt genom att använda interaktiva Webb 
2.0-tjänster som bloggar, communities, wikis, chatt osv. T ex skulle man kunna 
uppmuntra till samarbete studenter emellan på ett mer sociokulturellt sätt genom att 
konstruera övningsfrågorna så att de uppmuntrar till samarbetsinlärining, diskussion 
osv. Något som skulle kunna bidra till mindre behaviouristiskt och mer kognitivistiskt-
konstruktivistiskt och t o m mer sociokulturellt pedagogiskt formulerade övningsfrågor 
skulle kunna vara att öppna upp för större möjligheter för kommunikation studenterna 
emellan och mellan student-bibliotekarie. I stället för att studenten får (rätt eller fel) svar 
direkt efter ett klick med musen så kunde studenterna t ex själva få en chans att 
formulera ett svar på en mer öppet ställd fråga eller övning och skicka till en 
bibliotekarie, som skulle kunna föra en mer konstruktiv dialog med studenten. Men att 
möjliggöra mer interaktiva applikationer i kurserna som det ovan beskrivna är förstås en 
resursfråga för biblioteken, särskilt om det ska ske i realtid.  
 
Våra resultat bekräftar även Olof Sundins forskningsresultat118 som visar att det 
beteendeorienterade pedagogiska förhållningssättet ger stort utrymme åt praktisk 
kunskap om informationssökning. Många kurser innehåller så stora mängder detaljerade 
uppgifter om praktiska saker som hur man reserverar, ändrar sina uppgifter i 
bibliotekskatalogen mm. fast webbkurserna i sina målformuleringar talar om 
informationskompetens och olika sätt att tänka kring information. Vi föreslår att man 
separerar de delar som vill förmedla informationskompetens i kurserna från den rent 
praktiska informationen. Kanske ha en sådan sida som ”bilaga” till kursen eller som en 
egen ingång, t ex ”Vill du veta mer om hur du kan använda biblioteket, beställa böcker, 
få lånekort…? Gå in här”. Flera kurser innehåller också mycket beskrivande och 
instruerande information av slaget ”Klicka först här, sen där” osv. Detta illustreras 
mycket bra i de kurser som har instruerande filmer (av en röst som berättar vad den gör 
och sen visar på skärmen) men behöver inte stå utskrivet som text.  
 
Forskaren Carol Kuhlthau menar att det är användarens behov vi ska arbeta utifrån i 
stället för utifrån samlingarna.119 Vi ser dock samma tendenser som Olof Sundin120, 
nämligen att man i webbkurserna i huvudsak utgår från källorna (sökresurserna och 
informationskällorna) i stället för användarna. Sundin tycker att man måste undersöka 
vem mottagaren av kurserna är och vilket beteende de har när de söker efter 
information.121. Detta är en god idé som skulle kunna bidra till att göra kurserna mer 
användarbehovskonstruerade. Andra sätt att göra detta skulle kunna vara att skapa olika 
ingångar utifrån de behov man tror, helst vet, att användarna har, i form av 
kognitivistiskt konstruerade frågor som rubriker, t ex ”Ska du skriva C-uppsats? Gå in 
här”, ”Läser du Ingenjörsprogrammet? Gå in här”. Informationssökning sker ju alltid i 
en viss kontext och på universitet och högskolor är det ju ämnet eller utbildningen som 
är den främsta kontexten. Ett bra exempel på att skaparna av kursen försökt göra kursen 
mer användarbehovsanpassad finns i Blekingekursens Ämnesguide, där studenterna kan 
välja de ämnen de läser och få veta mer om informationssökning kopplat till ämnet.  
 
Skiljer sig den pedagogiska diskursen åt i de olika webbkurserna och i så fall hur?  
 

                                                 
118 Ibid.  
119 Kuhlthau, Carol (2004). Seeking meaning, s. 128ff. 
120 Sundin, Olof (2005). ”Webbaserad användarundervisning: Ett forum för förhandlingar om 
bibliotekariers professionella expertis”. Human IT vol. 7 nr. 3, s. 1-60. 
121 Ibid.  
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Slutsats 
 
Den pedagogiska diskursen skiljer sig åt i de olika kurserna på textnivå. Blekingekursen 
är den kurs som skiljer sig mest från övriga, dels genom att den har få inslag av 
behaviouristisk pedagogisk diskurs och dels genom att det är den enda som har vissa, 
om än få, inslag av en sociokulturell pedagogisk diskurs. Uppsalakursen skiljer sig från 
övriga i det att den är ensam om att ha en renodlat behaviouristisk pedagogisk diskurs. 
Luleåkursen är den kurs som är ensam om att ha en till största delen kognitivistisk 
pedagogisk diskurs. Lund- och SLU-kurserna är de enda som har samma typ av 
pedagogisk diskurs (en behaviouristisk diskurs med konstruktivistiska inslag). 
  
Diskussion 
 
Om vi jämför våra resultat med Kuhlthaus indelning av bibliotekariens pedagogiska 
roller i fem skilda nivåer gällande användarundervisning122 så kan vi se att Lundkursen 
är den enda som har en diskurs som i vissa avseende signalerar att den befinner sig på 
den första och lägsta pedagogiska nivån, The Organizer genom att både kurstexten och 
även titeln talar tydligt om att kursen innebär ”självstudier” och att den är 
”självinstruerande”. I andra avseenden kan man säga att Lundkursen befinner sig på 
nivå två, The Locator där tanken är att undervisningen ska vara generell, tydligast 
exemplifierat med att Lundkursen säger sig vara ”ämnesoberoende”. Även Luleå- och 
Uppsalakurserna har målbeskrivningar som är väldigt generella, vaga och allmängiltiga 
och kan i detta avseende sägas befinna sig på The Locator-nivå. De kurser som 
använder exempel med ämnesanknytning till de utbildningar som ges på respektive 
högskola kan i detta avseende sägas tillhöra den tredje pedagogiska nivån, The Identifier 
där specifika källor relateras till t ex en forskningsfråga och källan är relevant i 
förhållande till användarens problem. De kurser som tillhör denna nivå är SLU- och 
framförallt Blekingekursen, vars separata ingång ”Ämnesguide” går igenom olika 
informationskällor med ämnesanknytning till de utbildningar som ges på högskolan. 
Den enda kurs som tangerar en pedagogisk diskurs på den högsta och femte nivån, The 
Counselor är Blekingekursens film som gestaltar informationssöknings-processen 
utifrån exemplet ”Sally ska skriva en c-uppsats” där studenten Sally i dialog med sin 
lärare kommer fram till hur hon ska söka och definiera sin sökfråga samt även använder 
informationen och förmedlar sin kunskap vid ett uppsatsseminarium. Dock ska The 
Counselor på denna nivå, enligt Kuhlthau, vara en av de aktiva deltagarna i en 
pedagogisk grupp där ämnesläraren och andra utbildningsansvariga ingår, vilket inte är 
fallet i Blekingekursens film123 eftersom handledaren i filmen intressant nog är lärare 
och inte bibliotekarie. En annan kurs som i ett avseende kan sägas tillhöra den femte 
pedagogiska nivån eftersom den lägger vikt vid att undervisa, inte bara i sökning och 
lokalisering utan även i användandet av informationen är SLU-kursen som ”följer 
arbetet med att skriva en artikel, rapport eller ett examensarbete.” När det gäller de tre 
dominerande modellerna för undervisning i informationssökning som Kuhlthau 
skapat124 så kan vi konstatera att alla de undersökta webbkurserna innehåller mer än den 
första pedagogiska modellen The Source Approach som går ut på att lära studenter att 
hitta och använda olika källor i ett specifikt bibliotek, t ex bibliotekskatalogen och olika 
referensverk. Det är tydligt att alla fem webbkurserna tillhör den andra pedagogiska 
modellen som Kuhlthau nämner, nämligen The Pathfinder Approach, som vill lära ut 
                                                 
122 Kuhlthau, Carol (2004). Seeking meaning, s. 114ff. 
123 Ibid, s. 114ff. 
124 Ibid. 
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sökstrategier, ge en överblick över tillgängliga sökverktyg och informationskällor och 
förmedla en idé om i vilken ordning de ska användas. Vissa av kurserna har en 
pedagogisk diskurs med inslag av den tredje pedagogiska modellen, som Kuhlthau 
förespråkar, The Process Approach, som går ut på att förmedla en syn på 
informationssökning som en meningsfull process som går ut på lärande och 
problemlösning.125 Alla kurser utom Uppsalakursen nämner problemlösning i samband 
med att man talar om informationskompetens som begrepp. Om vi jämför våra resultat 
med Christine Bruces sex olika förhållningssätt till informationskompetens126 och 
lärande kan vi se att Lundkursen, SLU-kursen och Uppsalakursen har en behaviouristisk 
pedagogisk diskurs som liknar det första pedagogiska förhållningssättet The Content 
Frame som fokuserar på att en undervisare ska förmedla kunskap och studenten gör 
prov för att visa vad hon har lärt sig. De övningsuppgifter som finns i alla kurser utom 
Uppsalakursen signalerar att kunskap är något som kan mätas och värderas och att 
kunskap kan överföras från lärare till elev. I det andra pedagogiska förhållningssättet 
The Competency Frame ligger fokus på beteende och färdigheter hos studenten. Det 
beteendeorienterade pedagogiska förhållningssättet känner vi igen t ex i Luleåkursen 
som förmedlar mycket praktisk kunskap fastän kursen i sina målformuleringar talar om 
informationskompetens och olika sätt att tänka kring information. Bruces tredje nivå, 
The Learning to Learn Frame, har en konstruktivistisk förankring vilket kan liknas vid 
den konstruktivistiska pedagogik vilken vi framförallt har hittat i Blekingekursen där 
lärande sker i ett socialt sammanhang och där kunskapen kommer till användning i det 
livslånga lärandet. Även Luleåkursen hamnar delvis på denna nivå eftersom fokus ligger 
på studentens tänkande och behov. Den fjärde nivån The Personal Relevance Frame 
innebär att informationskompetens är subjektivt och måste kopplas till personliga 
erfarenheter. Denna syn hittar vi inte alls i de webbkurser vi undersökt. För att man ska 
kunna få personlig relevans och mening i användarundervisning så måste det finnas mer 
interaktion mellan lärare och student än det vi finner i webbkurserna. The Social Impact 
Frame har fokus mot hur informationskompetens kan påverka samhället och på den 
sjätte nivån The Relational Frame betonas att lärandet och kunskapen varken finns i 
undervisaren, deltagaren eller informationen utan i relationen mellan dessa. Dessa syner 
på informationskompetens har vi inte funnit i någon kurs. The Relational Frame ligger 
nära det sociokulturella pedagogiska perspektivet som betonar att man inte bara lär sig 
som individ utan att även kollektivets påverkan på individen är viktigt, dvs. den sociala 
och kulturella kontexten. När vi jämför Bruces sex förhållningssätt med hur den 
pedagogiska diskursen ser ut i kurserna på textnivå, ser vi att det som skiljer kurserna åt 
i Bruces modell är detsamma som skiljer kurserna i vårt resultat. Att ingen kurs tillhör 
nivåerna 4-6 i Bruces modell visar att man kan skulle kunna utveckla webbkurserna så 
att de tar informations-kompetens till en ännu högre pedagogisk nivå, framförallt när det 
gäller samarbete och interaktion mellan lärare och student. 
 
Hur ser den pedagogiska diskursen i webbkurserna ut i relation till den 
pedagogiska diskurs som uttrycks på den diskursiva och sociala praktikens nivå?  
 
Slutsats 
 

                                                 
125 Ibid. 
126 Bruce, Christine, Edwards, Sylvia & Lupton, Mandy (2006). Six Frames for Information literacy 
Education: a conceptual framework for interpreting the relationships between theory and practice. Italics, 
vol. 5:1, s. 3. 
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När det gäller den pedagogiska diskursen på den diskursiva och den sociala praktikens 
nivå kan vi konstatera att den är till lika delar kognitivistisk som konstruktivistisk. När 
det gäller relationen mellan diskursen i webbkurserna och diskursen på den diskursiva 
och sociala praktikens nivå så ser vi att endast två av webbkurserna (BTH och LTU) har 
en pedagogisk diskurs som överensstämmer med den pedagogiska diskursen på 
diskursiv och social praktiknivå och mest överensstämmer Blekingekursen. Den största 
skillnaden är att merparten av webbkurserna (LU, SLU och UU) har en tydlig 
behaviouristisk pedagogisk diskurs, vilket inte finns i någon större grad på den 
diskursiva och sociala praktikens nivå. En annan tydlig skillnad är att webbkurserna 
saknar en sociokulturell pedagogisk diskurs, vilket det finns inslag av på den diskursiva 
och sociala praktikens nivå. 
 
Diskussion 
 
När man använder kritisk diskursanalys som metod är det i förhållandet mellan 
diskursen på den diskursiva och sociala praktikens nivåer man oftast finner sina 
slutsatser och kan se om diskursordningen reproduceras eller ifrågasätts. Vi har kunnat 
se stora skillnader mellan diskursen på textnivå och på diskursiv och social nivå. Det 
finns en mer progressiv pedagogisk diskurs på dessa två nivåer än i den kommunikativa 
händelsen, på textnivå. Det är intressant att ställa sig frågan vad detta egentligen betyder 
och vilka konsekvenser det kan få? 
 
Olof Sundin menar i sin artikel att med hjälp av webbaserad användarundervisning får 
bibliotekarien som undervisare en mer framträdande roll, vilket kan bidra till att etablera 
bibliotekariens nya pedagogiska expertroll.127 Vi håller med Sundin om att webbaserade 
kurser kan bidra till att göra bibliotekarien som undervisare mer synlig för allmänheten, 
studenter och övrig personal på högskolan, vilket kan vara positivt för att stärka yrkets 
pedagogiska roll. Arbetet med pedagogisk utveckling är idag extra betydelsefullt när 
lärosätena har infört en ny utbildnings- och examensstruktur (Bolognaprocessen) som 
ställer stora krav på pedagogisk medvetenhet hos all personal inom högskolan. I detta 
perspektiv är det beklagligt att den pedagogiska diskursen i webbkurserna skiljer sig så 
mycket från den pedagogiska diskursen på diskursiv och social praktiknivå. Att den 
pedagogiska diskursen till så stor del i webbkurserna är av behaviouristisk karaktär, 
förmedlar snarare att biblioteket har en förlegad syn på undervisning, medan den 
pedagogiska diskursen i övrigt inom högskolan (på den diskursiva och sociala 
praktikens nivåer) har en modernare pedagogisk diskurs. Dessutom har vi kunnat se att 
webbkursernas skapare inte är synliga eftersom de inte namnger vem som har skapat 
kurserna, vilket inte heller stärker yrkets pedagogiska roll eller är särskilt bra ur ett 
källkritiskt perspektiv. Vad kan det bero på att det är just Blekinge- och Luleåkursen 
som har störst överensstämmelse i den pedagogiska diskursen på alla nivåer? Det som 
är gemensamt för dessa två är att de är del av relativt nya och förhållandevis små 
högskolor med teknisk ämnesinriktning. Kanske kan förklaringen ligga i att det finns 
större förutsättningar för tätare kontakter mellan personalen på dessa högskolor 
eftersom de är mindre organisationer. Att man är tekniska högskolor kan också förklara 
att man satsar på nyare undervisningsmaterial som webbkurser (och många olika medier 
och applikationer som i Blekingekursen), men det förklarar inte varför den pedagogiska 
diskursen är mer progressiv i dessa. Kanske kan det bero på att biblioteket är en synlig 
pedagogisk aktör på flera arenor? Man ansvarar för flera pedagogiska verksamheter på 
                                                 
127 Sundin, Olof (2005) Webbaserad användarundervisning : ett forum för förhandlingar om 
bibliotekariers professionella expertis. Human IT vol. 7, nr .3, s. 1ff. 
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BTH. Även biblioteket på LTU är synlig som pedagogisk aktör genom att man t e x 
leder ett pedagogiskt projekt där man talar om webbaserad lärandemiljö, pedagogiskt 
synsätt och en pedagogisk yrkesroll hos bibliotekspersonalen. Vad kan det bero på att 
det är just Lund-, SLU- och Uppsalakurserna som har minst överensstämmelse mellan 
den pedagogiska diskursen på textnivå och diskursen på diskursiv och social 
praktiknivå? Gemensamt för Lund- och Uppsalakurserna är att de är en del av mycket 
stora och flera hundra år gamla universitet med många studenter, anställda och många 
olika utbildningar. Även SLU har mångåriga rötter även om dess nuvarande 
organisation är yngre och man har mer profilerade utbildningar. Det som skiljer dessa 
kursers pedagogiska diskurs på textnivå från diskursen på diskursiv och social 
praktiknivå är att den är så behaviouristisk. Först tänkte vi att det kanske kan bero på att 
dessa kurser är skapade av bibliotek som tillhör stora traditionstyngda äldre universitet 
där förnyelseprocesserna är långsammare än på yngre högskolor. Men det intressanta är 
att det inte på den diskursiva praktikens nivå (universitetsbibliotekens och 
universitetens webbplatser) som den pedagogiska diskursen är behaviouristisk utan 
enbart på textnivå, i själva webbkursen. Här är det alltså den nyaste formen för 
undervisningsmaterial, bibliotekens webbkurser, som förmedlar den äldsta pedagogiska 
diskursen.  
 
Här visar våra resultat samma sak som utredningen Nya villkor för lärandet i den högre 
utbildningen, som kallar webbaserade kurser traditionell förmedlings-undervisning i ny 
förpackning.128 Utredningen nämner även att resurser för pedagogisk förnyelse i större 
utsträckning avsätts vid universiteten än vid de nya högskolorna129. Trots detta är det i 
de nyare högskolornas webbkurser vi finner en modernare pedagogisk diskurs. 
 
5.2 Resultatet och metodens tillförlitlighet 
 
Vår analys av det empiriska materialet har till stor del styrts av det urval av pedagogiska 
teorier vi valt att använda för att analysera den pedagogiska diskursen i webbkurserna.  
På så vis har vår undersökning begränsats till att leta efter mönster i texterna som pekar 
på det ena eller andra av de av oss utvalda pedagogiska synsätten. Vi är medvetna om 
att vi därmed har utelämnat eventuella andra pedagogiska och övriga diskurser som 
eventuellt kan finnas i materialet, men då detta inte hört till undersökningens syfte och 
frågeställningar så bör det inte påverka vårt resultats tillförlitlighet. Vi anser att vår 
analys uppfyller Faircloughs kriterier för att vi ska kunna genomföra en kritisk 
diskursanalys, på de flesta punkter, förutom när det gäller den historiska aspekten av vår 
analys. Diskursanalys är en kvalitativ forskningsmetod som innebär att vi som forskare 
gör en tolkning av materialet. När det gäller diskursanalys som metod så kan tolkningen 
och analysen aldrig frigöra sig helt från det sammanhang eller den diskurs 
diskursanalytikerna själva befinner sig inom. Vi har båda erfarenhet som undervisande 
bibliotekarier på forskningsbibliotek. Vi upplever dock att det faktum att vi har använt 
teorier från en annan disciplin har hjälpt oss att ställa oss främmande inför vårt material, 
vilket är viktigt när man gör en diskursanalys. Vi har i största möjliga mån även försökt 
redovisa de citat som ligger till grund för våra tolkningar samt beskriva i klartext vad vi 
grundar våra antaganden på för att öka analysens genomskinlighet och trovärdighet.   
 
                                                 
128 Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen (2001), s. 116. 
129 Ibid, s. 11ff. 
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6. SAMMANFATTNING 
 
I detta kapitel som är uppsatsens sista sammanfattar vi hela uppsatsen. 
 
6.1 Sammanfattning 
 
För att förbättra och utveckla bibliotekens användarundervisning har en mängd olika 
metoder och material använts genom åren. Denna magisteruppsats undersöker en 
relativt ny form för användarundervisning, s.k. webbkurser, med fokus på de 
pedagogiska förhållningssätt som medieras genom dessa. Tidigare biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning visar att även om ett konstruktivistiskt pedagogiskt 
förhållningssätt har dominerat inom forskningen så präglas fortfarande den pedagogiska 
praktiken av ett behaviouristiskt pedagogiskt förhållningssätt. Vi undersöker huruvida 
det har skett någon förändring i den nya form för användarundervisning som 
webbkurser representerar.  
 
Vi använder oss av diskursanalys som metod och undersöker fem olika webbkurser 
skapade av fem olika svenska forskningsbibliotek; Söka Samla Skriva (Sveriges 
lantbruksuniversitets bibliotek), Från fråga till dokument i det elektroniska biblioteket 
(Luleå Universitetsbibliotek), Informationskompetens (Lunds Universitetsbibliotek), 
Stora sökguiden (Blekinge Tekniska Högskolebibliotek) och Att söka information 
(Uppsala Universitetsbibliotek).  
 
I uppsatsen svarar vi på tre frågeställningar. Den första frågeställningen undersöker 
huruvida den pedagogiska diskursen i webbkurserna kännetecknas av ett 
behaviouristiskt, kognitivistiskt, konstruktivistiskt eller sociokulturellt pedagogiskt 
förhållningssätt. Vår andra frågeställning är om den pedagogiska diskursen skiljer sig åt 
i de olika webbkurserna och i så fall hur. Den tredje frågeställningen undersöker hur den 
pedagogiska diskursen ser ut i webbkurserna i relation till den pedagogiska diskurs som 
uttrycks i texter på den diskursiva och sociala praktikens nivå.  
 
För att svara på dessa frågeställningar använder vi oss av fyra teoretiska perspektiv, som 
också är exempel på fyra olika pedagogiska diskurser; behaviouristisk, kognitivistisk, 
konstruktivistisk och sociokulturell pedagogisk teori. Som stöd i analys- och 
tolkningsarbetet har vi använt ett analysschema som vi själva har sammanställt. 
Analysschemat är baserat på en genomgång av pedagogisk litteratur och textanalys.  
 
Vår metod består av den inriktning inom diskursanalys som kallas kritisk diskursanalys, 
som är givande att använda när man vill undersöka olika typer av förändringar. Vårt 
främsta analysredskap består av Norman Faircloughs modell för kritisk diskursanalys 
där den s.k. kommunikativa händelsen, webbkurserna, analyseras på tre olika nivåer; 
text-, diskursiv- och social praktiknivå. I diskursanalysen letar vi efter mönster som 
visar vilken eller vilka pedagogiska förhållningssätt webbkurserna innehåller.  
 
På textnivån undersöker vi den pedagogiska diskursen i webbkurserna genom att 
analysera deras struktur, innehåll, relation till läsaren, andra medier, möjligheter för 
interaktivitet, titel, mål, övningsuppgifter, termer, begrepp, tilltal och ordval. I analysen 
på den diskursiva praktikens nivå undersöker vi den pedagogiska diskursen i texter som 
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vi funnit på respektive högskolebiblioteks samt högskolas webbplatser. På 
diskursanalysens tredje nivå, den sociala praktikens nivå, undersöker vi den 
pedagogiska diskursen i texter som tillhör den sociala och kulturella kontext som 
webbkurserna är en del av. Texterna vi undersöker består av högskolelagen, 
högskoleförordningen, en utredning, två propositioner och en myndighets webbplats. Vi 
kommer fram till våra slutgiltiga resultat genom att undersöka huruvida resultaten av 
analysen på textnivå reproducerar eller ifrågasätter diskursordningen på den diskursiva 
och sociala praktikens nivå. 
 
I våra slutsatser kan vi konstatera att den pedagogiska diskursen i webbkurserna främst 
kännetecknas av ett behaviouristiskt pedagogiskt förhållningssätt (LU, SLU, UU), följt 
av ett kognitivistiskt (LTU) samt ett både kognitivistiskt och konstruktivistiskt 
pedagogiskt förhållningssätt (BTH). Det sociokulturella pedagogiska förhållningssättet 
saknas i princip helt. Den webbkurs som skiljer sig mest från de övriga är 
Blekingekursen (BTH), p.g.a. att den har få inslag av behaviouristisk pedagogisk 
diskurs och genom att det är den enda som har vissa, om än få, inslag av en 
sociokulturell pedagogisk diskurs. Även Uppsalakursen (UU) skiljer sig från övriga 
eftersom den är ensam om att ha en renodlat behaviouristisk pedagogisk diskurs. 
Luleåkursen (LTU) är den enda av webbkurserna som har en till största delen 
kognitivistisk pedagogisk diskurs. Lund- (LU) och SLU-kurserna är de enda som har 
samma typ av pedagogisk diskurs (en behaviouristisk diskurs med konstruktivistiska 
inslag).  
 
Vi har kunnat se skillnader mellan den pedagogiska diskursen i den kommunikativa 
händelsen på textnivå och den pedagogiska diskursen på diskursiv och social 
praktiknivå. Den pedagogiska diskursen på den diskursiva och den sociala praktikens 
nivå är till lika delar kognitivistisk som konstruktivistisk och därmed mer progressiv än 
den pedagogiska diskursen på textnivå. Endast två av webbkurserna (BTH och LTU) 
har en pedagogisk diskurs som överensstämmer med den pedagogiska diskursen på 
diskursiv och social praktiknivå och mest överensstämmer Blekingekursen. En 
avgörande skillnad mellan den pedagogiska diskursen på textnivå och diskursen på 
diskursiv- och social praktiknivå är att merparten av webbkurserna (LU, SLU och UU) 
har en tydlig behaviouristisk pedagogisk diskurs, vilket vi inte finner på den diskursiva 
och sociala praktikens nivå. En annan tydlig skillnad är att webbkurserna saknar en 
sociokulturell pedagogisk diskurs, vilket vi finner både i texter på den diskursiva och 
sociala praktikens nivå. 
 
Trots att webbkurser är en relativt ny form för användarundervisning har vi inte funnit 
några nyare pedagogiska förhållningssätt, som det sociokulturella pedagogiska 
förhållningssättet, i dem. I detta avseende överensstämmer våra resultat med Olof 
Sundins tidigare forskning. Kanske kan det bero på internetmediets karaktär vid tiden 
för vår undersökning. Vi ger förslag på olika sätt att integrera den nya generationens 
interaktiva och användarstyrda webbtjänster för att skapa förutsättningar för ett mer 
mindre behaviouristiskt och mer sociokulturellt pedagogiskt förhållningssätt i 
webbkurserna.  
 
En jämförelse mellan våra resultat och biblioteks- och informationsforskaren Carol 
Kuhlthaus tidigare forskning som delar in bibliotekariens pedagogiska roller i fem 
skilda nivåer visar att flesta av de undersökta webbkurserna befinner sig på de lägre 
nivåerna. Endast två av webbkurserna befinner sig på de två högsta nivåerna, The 
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Identifier och The Counselor-nivå (SLU och BTH) och då endast delvis. När vi jämför 
våra resultat med Kuhlthaus tre modeller för undervisning i informationssökning kan vi 
se att alla fem webbkurser främst tillhör den andra pedagogiska nivån, The Pathfinder 
Approach, som vill lära ut sökstrategier och ge en överblick över tillgängliga 
sökverktyg och informationskällor och förmedla en idé om i vilken ordning de ska 
användas.  
 
En jämförelse mellan våra resultat och biblioteks- och informationsforskaren Christine 
Bruces sex olika förhållningssätt till informationskompetens och lärande placerar alla 
våra webbkurser i ett pedagogiskt förhållningssätt som liknar de tre första av Bruces 
pedagogiska förhållningssätt. Ingen av kurserna når upp till de tre mest avancerade 
pedagogiska förhållningssätten The Personal Relevance-, The Social Impact- eller The 
Relational Frame. 
 
I vår diskussion diskuterar vi det faktum att webbaserade kurser som används i syfte att 
undervisa bibliotekens användare medierar mer än sitt innehåll. De synliggör 
bibliotekarien som undervisare, vilket kan stärka yrkets pedagogiska roll. I vår 
diskussion anser vi det därför beklagligt att den pedagogiska diskursen till så stor del i 
webbkurserna är av behaviouristisk karaktär, eftersom det förmedlar att biblioteket har 
ett förlegat pedagogiskt synsätt, medan den pedagogiska diskursen på den diskursiva 
och sociala praktikens nivåer har en modernare pedagogisk diskurs.  
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