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teaching information seeking in upper secondary school teachers. 
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information seeking in relation to students’ problem-based tasks? 
(2) How are these repertoires constructed and what functions can 
be observed? The theoretical framework is discursive psychology. 
Two teacher teams from two different upper secondary schools in 
the Gothenburg area participated in focus group interviews. Group 
A consisted of four teachers from the Individual Programme and 
group B of seven teachers from the Social Science Programme. 
The interviews were recorded and transcribed verbatim. The main 
focus of the analysis was on discerning interpretative repertoires, 
subject positioning among teachers, the presence of various 
ideological dilemmas in the talk and rhetorical aspects used by the 
teachers. Five different interpretative repertoires were identified; 
the Information repertoire, the Source repertoire, the Behavioural 
repertoire, the Process repertoire and the Communicative 
repertoire. Moreover, each repertoire consists of different ways of 
talking about teaching information seeking. Throughout the 
discussions, two recurring aspects emerge that govern the teachers’ 
way of talking about teaching information seeking; the students’ 
ability and the organisation of the school. The ideological 
dilemmas that appear in the talk deal with the teacher role, 
different views on the quality of information sources and the 
teaching of evaluation of information sources. Other dilemmas 
include the judgement of students’ work and how to handle 
plagiarism. 
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1. Inledning 
 
Informationssökning i och utanför skolväsendet har kommit att bli en vardagsföreteelse för de 
flesta människor idag. Människor har i olika grad och på olika sätt lärt sig att hantera 
informationsteknikens olika användningsområden. Särskilt inom utbildningsområdet, från 
grundskolan till högskolan, har informationssökning blivit nödvändig för att bilda kunskap, 
speciellt som ett undersökande arbetssätt som metod fått en betydande roll. 
 
Frågan om informationssökningens roll och betydelse i lärandesammanhang har under senare 
år fått ett stort utrymme såväl inom biblioteks- och informationsvetenskaplig (B&I) forskning, 
som inom utbildning. I de senaste läroplanerna för såväl grundskolan, Läroplan för det 
obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006a) som gymnasiet, 
Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94 (Utbildningsdepartementet, 2006b) har nya 
betygssystem och ämneskursplaner formulerats. Dessutom talar man om det livslånga lärandet 
och nödvändigheten av att kunna söka och värdera information (Utbildningsdepartementet 
2006b, s. 5-12). I samband med detta har även läraryrket genomgått en betydande förändring; 
idag betonas elevers aktiva deltagande och individualisering av undervisningen, vilket medför 
en undervisning som utgår från elevernas förutsättningar. Även organisationen av 
undervisningens genomförande har ändrats. Läraryrket har övergått, från ett individuellt 
arbete, till ett ämnesöverskridande arbetslagsarbete, där lärare ska ”/…/samverka med andra 
lärare i arbete på att nå utbildningsmålen” (Utbildningsdepartementet 2006b, s. 12).  
 
Förutom utbildningssystemet har även bibliotekariernas roll och biblioteksverksamheten 
förändrats. Biblioteken har varit de första att följa med i den tidiga teknologiska utvecklingen, 
enligt bland andra Brophy, professor i information management vid institutionen för 
information och kommunikation vid Manchester Metropolitan University, (Brophy 2001, s. 5-
12). Verksamheten har utvidgats för att möta den ökade efterfrågan som den nya 
informations-, kommunikations- och teknikutvecklingen (IKT) skapat. Förutom 
teknikutvecklingen har även bibliotekens pedagogiska roll förändrats och betonats, vilket rent 
konkret realiseras bland annat i att skolelever allt oftare i samband med undersökande 
skoluppgifter skickas till biblioteken för att söka information. Limberg1, Hultgren2 och 
Jarneving3 (2002) redogör i sin forskningsöversikt om informationssökning och lärande, att 
ett av de identifierade problemen med undervisning i informationssökning är att elever 
”/…/lämnas alltför mycket utan nödvändigt stöd och handledning” (s. 94). 
 
Eftersom ett undersökande arbetssätt vunnit terräng har informationssökning blivit tätt 
sammankopplat med lärande, det vill säga att informationssökning ska bidra till och stödja 
elevers kunskapsutveckling, vilket forskning visat att det inte alltid gör på grund av olika 
hinder. Ett sådant hinder är att lärare och bibliotekarier har olika syn på informationssökning. 
Lärarna har otydliga föreställningar dels om vad informationssökning är, dels om vilka 
kunskaper som krävs för att lära genom informationssökning. Å andra sidan, har 
bibliotekarierna allt för starkt fokus på teknik och procedurer (Limberg, Hultgren & Jarneving 
2002, s. 119-125). Enligt Limberg (2001) visar även senare forskning att det är framför allt 
lärarnas syn på kunskap och lärande och deras val av metoder som främst påverkar 

                                                 
1 Louise Limberg är professor vid Bibliotekshögskolan i Borås. 
2 Frances Hultgren är adjunkt och doktorand vid Bibliotekshögskolan i Borås. 
3 Bo Jarneving är filosofie doktor och verksam som lektor vid Bibliotekshögskolan i Borås. 
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bibliotekens roll för elevernas lärande. Detta innebär att bibliotekariers pedagogiska roll är 
beroende av enskilda lärares eller skolors arbetssätt (Limberg 2001, s. 45f). 
 
Resultatet av den nyligen publicerade slutrapporten från projektet Informationssökning, 
didaktik och lärande (IDOL) av Limberg och Folkesson4 (2006) visar också ytterligare behov 
av att analysera lärares och bibliotekariers föreställningar om vad det innebär att vara 
informationskompetent, och hur undervisning i detta bör utformas för att stödja elevers 
lärande för att bilda kunskap (s. 114-124). 
 
Utifrån ovanstående bild av vikten av informationshantering som ställer krav på färdigheter 
som att söka, finna och bearbeta information till kunskap kommer ofrånkomligt frågor upp 
om hur skolan ska realisera de intentioner som finns i styrdokumenten och vad detta innebär 
för bibliotekens pedagogiska verksamhet. Vi har under studietiden kommit att beröra ämnet ur 
olika perspektiv och i olika sammanhang och funnit att flera forskare betonar det sociala 
sammanhangets betydelse när det gäller undervisning i informationssökning. En som talar för 
det synsättet är Roger Säljö, professor i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Göteborgs 
universitet. Han menar att den brytningstid vi lever i talar för ett sociokulturellt perspektiv på 
lärande, vilket innebär att man ser på lärande som en process och som kontextberoende. Det 
innebär att lärande sker i samspel mellan människor och i ett socialt sammanhang. Genom 
samspelet utvecklas kunskap som i sin tur är kontextberoende (Säljö 2000, s. 22f). 
 
Denna inledning kommer att följas av att vårt problemområde, syfte och avgränsningar 
beskrivs. Inledningen avslutas med en reflektion kring källkritik och en 
dispositionsbeskrivning av uppsatsen. 

1.1 Problemområde 
 
Vi rör oss inom området undervisning i informationssökning, vilken kan utformas på olika 
sätt beroende på vilken syn på kunskap och lärande man har samt vilken profession man 
tillhör. Som nämns i inledningen har exempelvis lärare och bibliotekarier olika föreställningar 
kring kunskap och lärande och därmed olika tillvägagångssätt i sin undervisning. Det vi 
kommit att intressera oss för är informationssökning i skolsammanhang ur lärarperspektivet, 
det vill säga hur lärare talar om detta och vilken betydelse det får för undervisningen är frågor 
som vi är intresserade av att belysa. Vi anser att det är angeläget att fokusera på 
lärarperspektivet då lärare själva kan få en bild av hur deras samtal kring ett detta fenomen ser 
ut. 
 
Dessutom tror vi att lärare med sin pedagogiska/didaktiska kompetens, med all sannolikhet 
har en del att tillföra bibliotekarieprofessionen genom sitt sätt att tala om dessa frågor. Det 
kan vara betydelsefullt att bibliotekarier får tillgång till hur lärare resonerar kring 
undervisning i informationssökning samt vilka delar som framhålls som viktiga. En sådan 
kunskap kan bidra till att öka bibliotekariers förståelse för lärare när det gäller samarbete, 
vilket även Limberg och Folkesson (2006) föreslår. De efterlyser ”/…/ett mer dynamiskt 
förhållningssätt i det gemensamma arbetet, där man utnyttjar särarterna i lärares respektive 
bibliotekariers kompetenser för att skapa något nytt i undervisningen /…/” (Limberg & 
Folkesson, s.126). 
 

                                                 
4 Lena Folkesson är lektor i pedagogik vid Göteborgs universitet. 
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Vi har den teoretiska uppfattningen att människors tal kring ett visst fenomen har praktiska 
konsekvenser för deras handlande, varför vi finner det intressant att undersöka undervisning i 
informationssökning utifrån detta synsätt. I vår uppsats kommer därför själva diskussionen 
som sådan kring detta ämne att hamna i fokus. 
 
Föreliggande uppsats utgörs av en fokusgruppstudie med gymnasielärare där dessa har fått 
diskutera frågor om informationssökning och undervisning i informationssökning i samband 
med ett undersökande arbetssätt. Vi har valt fokusgruppintervju bland annat för att vi tror att 
samtalet i sig kan generera nya frågor och reflektioner såväl vid själva intervjutillfället som 
vid en fortsatt diskussion bland deltagande lärare.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka hur gymnasielärare talar om undervisning i 
informationssökning i samband med ett undersökande arbetssätt i en skolkontext. Det handlar 
därmed om att närmare analysera den diskursiva praktik5 som framträder då gymnasielärare 
samtalar om detta.  
 
Utifrån en analys av den diskursiva praktiken vill vi beskriva det tal som gymnasielärare 
bygger på och tar till. Genom att närmare beskriva hur talet är konstruerat och vad det har för 
funktion i det aktuella sammanhanget hoppas vi på så sätt kunna bidra till en ökad förståelse 
för hur lärare kan resonera kring detta ämne. Dessa kunskaper är viktiga och en förutsättning 
för att kunna utveckla undervisningspraktiken avseende informationssökning bland såväl 
lärare som bibliotekarier samt öppna för ett ökat samarbete mellan dessa professioner. 
 
Syftet kan närmare preciseras med hjälp av följande frågeställningar: 

 
• Vilket slags tal förs av gymnasielärare om informationssökning och undervisning i 

informationssökning i samband med ett undersökande arbetssätt? 
• Hur är talet konstruerat, vilka funktioner6 har det och hur positionerar lärare sig i detta 

tal?7 
 
Datainsamlingen har skett med hjälp av två gymnasielärarlag som diskuterat i så kallade 
fokusgrupper. För att besvara våra frågeställningar har vi i vår analys valt att orientera oss 
mot den inriktning som av Winther Jørgensen och Phillips8 (2000) benämns diskurspsykologi 
(s. 13f) där syftet, enligt deras tolkning, är att undersöka hur människor strategiskt använder 
diskurser för att framställa sig själva och världen på bestämda sätt i social interaktion. Till 
skillnad från andra ansatser inom diskursanalys, till exempel Foucault och Laclau och 
Mouffes teorier, tar man inom diskurspsykologin stor hänsyn till det konkreta sociala 
sammanhanget (Winther Jørgensen & Phillips, s. 97-103).  

                                                 
5 Med diskursiv praktik menar vi, i enlighet med Wetherell (2001, s. 193), alla (språkliga) sätt med vars hjälp 
människor aktivt producerar sociala och psykologiska verkligheter. I det här fallet rör det sig om det samtal som 
gymnasielärare för i en så kallad fokusgrupp. 
6 Med funktion menar vi att talet i sig mellan människor alltid har en viss funktion, vilken uttrycks retoriskt, och 
att själva repertoaren i sin tur kan ha en funktion. 
7 Jmf Widerberg (2002, s. 158). Karin Widerberg är professor vid Oslo universitet. 
8 Marianne Winther-Jörgensen är professor i sociologi och Louise Phillips är biträdande professor i 
kommunikation vid Roskilde universitet. 
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1.3 Avgränsningar 
 
Vi har begränsat oss när det gäller yrkesgruppen lärare till gymnasielärare eftersom 
gymnasieskolan är högskoleförberedande och man kan anta att det i gymnasieskolans 
verksamhet finns en fördjupad ambition att arbeta med till exempel kritisk analys i samband 
med informationssökning. Att gymnasiet har en obligatorisk kurs som heter Projektarbete 100 
poäng visar också vikten av att eleverna får arbeta undersökande.  
 
En ytterligare avgränsning gäller begreppet undervisning i informationssökning, vilket i vår 
uppsats genomgående relateras till elevers skolarbete och då främst i samband med ett 
undersökande arbetssätt. Ett undersökande arbetssätt innebär att eleverna löser olika problem 
utifrån en fråga eller frågeställningar som de själva eller läraren har formulerat. Det kan till 
exempel handla om att lösa en enkel fråga eller en större utredande fråga i form av ett 
projektarbete enskilt eller i grupp. 

1.4 Uppsatsens disposition 
 
I kapitel 2 presenteras tidigare forskning om informationsökning och informationskompetens i 
samband med undervisning. 
 
I kapitel 3 redogör vi för studiens teoretiska ram; diskursanalys med inriktning mot 
diskurspsykologi. Här presenteras även de analytiska begrepp vi tar fasta på senare i analysen 
av vårt empiriska material.  
 
I kapitel 4 följer en genomgång av vald metod samt urvalsförfarande. Kapitlet avslutas med 
en reflektion kring validitet, reliabilitet samt etik. 
 
I kapitel 5 redogörs för analytiskt tillvägagångssätt med vars hjälp vi identifierar och 
avgränsar tolkningsrepertoarerna samt beskriver konstruktion och funktion. 
 
I kapitel 6 presenteras studiens resultat i form av en inledande redogörelse för två 
framträdande aspekter som genomgående återkommer i de olika tolkningsrepertoarerna. 
Därefter presenteras de identifierade tolkningsrepertoarerna, hur de är konstruerade och vilken 
funktion de har. I beskrivningen av de olika tolkningsrepertoarerna lyfter vi upp belysande 
citat som exempel på hur språket gestaltas. 
 
I kapitel 7 diskuterar vi metodologiska aspekter samt resultatet i förhållande till tidigare 
forskning. Vi diskuterar de olika repertoarernas konstruktion och funktion samt eventuella 
konsekvenser för den pedagogiska praktiken. Utöver repertoardiskussionen lyfter vi även upp 
ytterligare frågor som vi funnit intressanta. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning. 
 
I kapitel 8 ges en sammanfattning av studien.  
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2. Tidigare forskning om informationssökning, 
informationskompetens och undervisning 
 
I vår studie rör vi oss inom området informationssökningens didaktik och tar här upp tidigare 
forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap som rör informationssökning, 
informationskompetens samt undervisning i informationssökning ur lärar-
/pedagogperspektivet, bibliotekarieperspektivet och elevperspektivet. Forskningen inom 
området information och informationsanvändning har utgått till stor del från en kognitiv 
ansats sedan 1980-talet (Limberg 2001, s. 35ff; Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s. 102). 
Idag används även andra ansatser från olika discipliner, till exempel från sociologi, pedagogik 
och fenomenologi för att förstå hur människor söker information och man utgår från olika, för 
forskarna, centrala problem inom ämnet (Limberg, s. 35ff). Vidare har huvuddelen av 
forskningen om informationssökning och lärande utgått från elevernas perspektiv, medan 
studier ur ett undervisningsperspektiv är begränsat (Limberg & Folkesson 2006, s. 13).  
 
Mycket av forskningen kring undervisning i informationssökning utgår från olika problem 
eller teman, som till exempel att definiera informationssökning, problem med att elever 
lämnas utan stöd eller snäv fokusering på teknik, enligt Limberg, Hultgren och Jarneving 
(2002, s. 93ff). Limberg, Hultgren och Jarneving menar också att undervisningen skulle 
fokusera mer på analys, kritiskt tänkande och användning av information (2002, s.118f). En 
del av förklaringen till att undervisningen inte ser ut så kan vara att lärare i allmänhet har 
oklara föreställningar om informationskompetens och hur detta ska läras ut och att 
bibliotekarierna istället fokuserar på tekniska procedurer. Andra förklaringar, enligt Limberg 
och Folkesson (2006, s. 76ff), kan vara problem med att finna metoder för undervisning i 
informationsundersökning, till exempel svårigheter att integrera undervisning i 
informationssökning i ämnes- och klassundervisningen. 
 
De studier som vi har valt att presentera här anknyter på olika sätt till vår egen studie. Det 
första avsnittet behandlar de två begreppen informationssökning och informationskompetens 
utifrån de definitioner som vi använder oss av i uppsatsen. Det andra avsnittet berör 
informationssökning ur ett användarperspektiv där kopplingar görs till gymnasieelevers 
informationssökningsprocess och lärande samt informationssökningens diskursiva och sociala 
praktik bland yngre åldrar. Konsekvenser för undervisningens praktik diskuteras 
genomgående. Det tredje avsnittet rör föreställningar om informationskompetens och de 
studier som vi har valt att lyfta fram har alla det gemensamt att de fokuserar olika 
lärarkategoriers uppfattning av informationskompetens samt diskuterar betydelsen av 
informationskompetens i undervisningssammanhang. Det sista avsnittet handlar om lärares 
och bibliotekariers syn på och undervisning i informationssökning samt bibliotekariers olika 
förhållningssätt till undervisning. 

2.1 Informationssökning och informationskompetens 
 
I likhet med Sundin (2004, s. 272ff) ges begreppet informationssökning en vid definition i 
denna uppsats. Med informationssökning menar vi processen då information skaffas genom 
aktivt handlande, exempelvis via interaktion med datorbaserade informationssystem eller via 
kommunikation i sociala nätverk. I denna process ingår sålunda även formulering av 
frågeställningar, relevansbedömning, källkritik med mera. I begreppet informationssökning 
ingår även olika former av informationsanvändning. Det kan till exempel innebära 
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materialanskaffning till en uppsats samt läsning för ökad förståelse och som underlag för en 
diskussion. Internationellt används begreppen information searching och information seeking 
(Limberg & Folkesson 2006, s. 19)9. Det smalare begreppet information searching fokuserar 
på studier av interaktionen mellan användare och oftast datorbaserade informationssystem 
eller gränssnitt medan studier av information seeking innefattar serier av sökningar relaterade 
till samma problem eller uppgift. Limberg och Folkesson menar att det är det senare 
begreppet, information seeking, som ligger närmast informationssökning i skolsammanhang 
då det oftast handlar om flera informationssökningstillfällen kopplade till en uppgift. 
 
Begreppet informationskompetens har, om man ser det ur ett historiskt perspektiv, gått från att 
handla om bibliotekskunskap till att sammankopplas med databashantering i samband med 
informationsteknologins utveckling. Idag, däremot, har informationskompetensbegreppet 
kommit att breddas och knytas samman med lärande. Enligt Limberg och Folkesson (s. 19) 
innebär denna förändring att informationskompetens kommit att omfatta samtliga delar i ett 
undersökande arbetssätt, vilka inte enbart är begränsade till bibliotek eller 
informationssökningsfasen i ett arbete. Begreppet är dock inte helt entydigt men minsta 
gemensamma nämnare för olika definitioner av begreppet informationskompetens är, enligt 
Limberg och Folkesson (s. 20), att det handlar om att söka, finna, kritiskt värdera och använda 
information för olika ändamål i utbildning, arbetsliv och samhällsliv. Sålunda ligger vår breda 
definition av informationssökning (som även omfattar informationsanvändning) mycket nära 
den definition av informationskompetens som redogörs för ovan. Möjligen kan man säga att 
informationskompetens handlar om en förmåga som sträcker sig utanför skolans gränser och 
som man arbetar med i skolan genom att ha just informationssökning som objekt för 
undervisning och lärande. Vi menar dessutom att det, inom ramen för vår studie som är 
begränsad till gymnasieskolan och ett undersökande arbetssätt, passar bäst att tala om 
undervisning i informationssökning då detta är ett mer välkänt begrepp bland lärarna. 

2.2 Elevers informationssökning 
 
Den i biblioteks- och informationsvetenskapliga sammanhang välkända forskaren Carol 
Collier Kuhlthau har i fem longitudinella studier10 undersökt användares upplevelser av 
informationssökningsprocessen i samband med uppsatsarbete (Kuhlthau 1993). Studierna 
fokuserar gymnasielever och högskolestudenter samt innefattar även folkbiblioteksanvändare. 
Utifrån den första kvalitativt, utforskande studien föreslår Kuhlthau en teoretisk modell över 
informationssökningsprocessen som bygger på ett konstruktivistiskt synsätt på lärande11, 
vilken i de efterföljande studierna sedan verifieras och modifieras såväl kvantitativt som 
kvalitativt. Informationssökningsprocessen beskrivs i sex steg utifrån användarnas upplevelse 
av tankar, känslor och handlingar (Initiation, Selection, Exploration, Formulation, Collection, 
Presentation). Kuhlthau lyfter fram användarens känsla av osäkerhet vid de tidiga stadierna. 
Denna osäkerhet dyker oftast upp i samband med att projektarbetets fokus formuleras 
(Kuhlthau, s. 52). Hon pekar också på bristande överensstämmelse mellan hur 
gymnasieeleverna förstår informationssökningsuppgiften och den egna upplevelsen av 
informationssökningsprocessen. Eleverna förväntade att ämnet skulle utvecklas och fokuseras 
tydligare under informationssökningsprocessen samt att de skulle bli mer intresserade av 
                                                 
9 Limberg och Folkesson (2006) hänvisar här till Tom Wilsons (1999) analys av forskningsbaserade 
informationssökningsmodeller. 
10 Studier som pågår över en längre tidsperiod. 
11 Enligt Kuhlthau är det två aspekter som framträder inom det konstruktivistiska synsättet; dels att vi 
konstruerar våra egna unika världar, dels att konstruktion inbegriper hela personens tankar, känslor och 
handlande i en dynamisk lärprocess (Kuhlthau, s. 15). 
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ämnet under tiden som sökningen pågick (Kuhlthau, s. 75). Ett anmärkningsmärkt resultat är 
uppfattningen om bibliotekariernas minimala roll och elevernas besvikelse över andra 
formella utbildares roll i processen (Kuhlthau, s. 130f). Bibliotekarien sågs till exempel endast 
som den som lokaliserar informationen medan vänner och bekanta hade en mer betydelsefull 
roll som rådgivare. De flesta studenterna menade att de förväntades söka information själva, 
utan guidning, och att diskussioner kring ämnesval oftast fördes med informella personer. 
Kuhlthau pekar på behovet av att utveckla strategier för att stödja användare i processen (s. 
137ff). Bibliotekarier har traditionellt sett varit mest behjälpliga i de senare stadierna i 
processen efter att problemet (undersökningens fokus) formulerats. Kuhlthau anser dock att 
användare behöver stöd med själva problemformuleringen under processen. Undervisning 
handlar följaktligen inte bara om att lokalisera källor eller att informationssökningen ska ske i 
en viss ordning, utan även om rådgivning avseende tolkning av informationen (Kuhlthau, s. 
151ff).  
 
Kuhlthau menar att undervisning i informationssökning i skolbibliotekssammanhang 
traditionellt har centrerats kring tre ansatser; en källansats, en stigfinnaransats och en ansats 
som fokuserar processen (Kuhlthau, s. 11)12. Källansatsen beskrivs som att den är inriktad på 
att hjälpa elever att lokalisera källor i det egna biblioteket. Inom stigfinnaransatsen undervisar 
man om sökstrategier avseende både att lokalisera och använda källor genom att anta ett slags 
systemperspektiv. Här menar man att det finns ett generellt sätt att förstå systemet på; en viss 
ordning när man söker är att föredra. Inom processansatsen inkluderas även användande, 
tolkning och att hitta mening i informationen. Kuhlthau framhåller ett bredare angreppssätt i 
informationssökningsundervisningen som hellre fokuserar formulerandet av ett ämne under 
informationssökningsprocessens gång än besvarandet av en specifik fråga. 
 
Limberg har i sin doktorsavhandling Att söka information för att lära: en studie av samspel 
mellan informationssökning och lärande undersökt, utifrån en fenomenografisk ansats, 
samspelet mellan information och lärande hos gymnasieelever (Limberg 2001). Resultatet 
visar att elevernas tre olika sätt (kategorier) att uppfatta informationssökning och 
informationsanvändning respektive tre olika uppfattningar om ämnet de studerade samspelade 
med elevernas inlärningsresultat. Om eleverna till exempel uppfattade informationssökning 
och informationsanvändning som att söka fakta (kategori A) gynnade det inte 
inlärningsresultatet, medan uppfattningen att granska och analysera (kategori C) samvarierade 
med de bästa inlärningsresultaten. Slutsatsen, enligt Limberg, är att målet för undervisning i 
informationssökning bör vara att elever utvecklar en repertoar av olika sätt att förstå 
informationssökning för att kunna välja passande tillämpning för en viss uppgift i en viss 
situation. Limberg menar att avhandlingens resultat i sin tur leder vidare till didaktiska frågor 
om hur undervisning där eleverna söker och använder information kan läggas upp, alltså 
frågor om innehåll och metoder för undervisningen. Detta leder, i sin tur, till behov av 
forskning kring ämnet (Limberg, s. 210ff). 
 
Att social praktik styr informationssökning framkommer i projektet Lärandets innehåll och 
redskap (LIR), som Davidsson, Limberg, Lundh och Tyrén presenterar i artikeln 
Informationssökning som diskursiv och social praktik i de yngsta skolbarnens rum för lärande 
(Davidsson, Limberg, Lundh & Tyrén 2007). Projektet, som utgår från sociokulturell teori, 
har studerat ”/…/ betydelser av hur informationssökning och IKT-redskap utnyttjas i 
förskoleklass och år 1-2 för att stödja barns lärande.”. Som metod användes 
                                                 
12 Kuhlthau hänvisar här till sin egen artikel från 1987 An emerging theory of library instruction, i vilken hennes 
resonemang bygger på tidigare utvecklade modeller för biblioteksundervisning vid akademiska bibliotek bland 
annat en artikel av Tuckett och Stoffle 1984. 
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fokusgruppintervjuer med lärare och bibliotekarier, intervjuer med barn samt observationer. 
Det intressanta med deras studie, trots att det är förskole- och lågstadiebarn som studerats, är 
att liknande resultat går att finna i andra studier där man studerat gymnasielever (till exempel 
Alexandersson & Limberg 2004). Ett exempel på det är att IKT inte blir ett redskap för 
lärande, utan datorn används som skrivmaskin och i stället är det boken som blir ett redskap 
för informationssökning. När det gäller IKT som redskap för läs- och skrivutveckling fann 
man i studien en fokusering på vikten av ordning i läs- och skrivutvecklingen där barnens 
läsförmåga ska föregå skrivförmåga. Och i likhet med Alexanderson och Limbergs (2004) 
resultat uppfattade eleverna förståelse av skrivande som flyttning och omformulering av text. 
Författarna menar att problemet är att skrivande som återgivande av annan text uppmuntras 
och att skrivandet inte bygger på olika informationskällor. 
 
Studien visar även att skolans och bibliotekets diskursiva och sociala praktiker styr 
förhållandet till IKT på så sätt att de, i stället för att stödja elevernas lärande, hindrar dem 
(Davidsson, Limberg, Lundh & Tyrén 2007). Hindren består bland annat av att IKT-
redskapen sällan används, att dessa redskap ses som hot på grund av lärarnas osäkerhet 
avseende hanteringen av dessa och att lärarrollens identitet hotas då läsinlärning är en 
huvuduppgift för förskole- och lågstadielärare. Det avvikande med studiens resultat i 
förhållande till andra studier är, enligt författarna, att IKT-användning och lärande sker som 
ett kollektivt samspel, vilket antas bero på ”/…/ att den diskursiva och sociala praktiken i de 
yngsta skolbarnens rum för lärande präglas av medvetet och avsiktligt samspel mellan barn i 
grupp/…/” (Davidsson, Limberg, Lundh & Tyrén, s. 120). 

2.3 Lärares syn på informationskompetens 
 
Christine Bruce, docent vid Queensland University of Technology, Australien, har undersökt 
högskolepedagogers uppfattningar om informationskompetens. Hon visar i sin studie, The 
seven faces of information literacy (Bruce 1997), som har en fenomenografisk ansats, att 
synen på informationskompetens varierar och beskriver sju olika sätt att förstå och uppfatta 
fenomenet. Kategorierna, eller uppfattningarna omfattas av en objektiv syn på information där 
man finner kategorierna användning och återvinning av information till en mer subjektiv syn 
(att skapa en egen kunskapsgrund). I den sjunde kategorin finns en syn på information som en 
relation mellan informationssökaren och omvärlden, där kategorierna handlar om att utveckla 
ny kunskap och använda den klokt (Bruce, s. 110).  
 
Enligt vår förståelse av Bruce behöver inte kategorierna uppfattas hierarkiskt, utan snarare 
som olika sätt att se på eller uppfatta informationskompetens. Kategorierna är även, enligt 
Limberg och Folkesson (2006, s. 22), ett sätt att förstå informationskompetens snarare än en 
uppsättning färdigheter. Till skillnad från en del andra forskare, som ser 
informationskompetens som en individuell färdighet, betonar Bruce även de sociala 
dimensionerna där informationskompetens ses som ett kollektivt ansvar (s. 161). De sociala 
dimensionerna talar för ett, i likhet med Säljö (2003), sociokulturellt perspektiv på 
undervisning i informationssökning, enligt vår förståelse av Bruce. Det innebär att 
undervisning i informationskompetens måste ske utifrån användaren och dess behov och att 
man ser på behovet som kontextbundet och inte ser på informationssökning som enbart en 
process eller som en teknisk färdighet. I stället är alla kategorier eller uppfattningar viktiga 
och således bör undervisningen fokusera på användarens uppfattningar men också på att 
utveckla de högre kategorierna. 
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Att informationssökning är kontextbunden och ser olika ut beroende på social praktik är något 
som universitetsadjunkt Anna Lundh och universitetslektor Olof Sundin, verksamma vid 
Bibliotekshögskolan i Borås, kommer fram till i studien Lärare och informationskompetens; 
Från utbildningspraktik till yrkespraktik (Lundh & Sundin 2006)13. Författarna har utifrån en 
ansats kallad symbolisk interaktionism14, studerat 4-9 lärares upplevelser av 
informationssökningsaktiviteter i utbildnings- respektive yrkespraktiken och således är inte 
perspektivet undervisning i informationssökning centralt i denna studie. Men studien är 
intressant av flera anledningar. Resultatet visar, som nämnts ovan, att informationssökning är 
kontextbunden och att den ser olika ut beroende på social praktik, att lärarnas 
informationssökningsaktiviteter ändras när de börjar sin yrkesverksamma bana. 
 
I yrkesverksamheten kommer i stället elevernas informationsbehov i centrum, vilket resulterar 
i att vetenskapligt grundad information inte värderas. I studien framkommer att lärarnas behov 
i stället handlade om att hitta material för undervisningen och de upplevde ett behov av 
didaktik kring undervisning i informationssökning, vilket de inte reflekterade över under sin 
utbildningstid. Detta behov ansågs angeläget eftersom de upplevde att deras elever hade ett 
dåligt utvecklat källkritiskt tänkande. Författarna menar att högskolebiblioteken skulle kunna 
få en betydande roll genom att även fokusera ”/…/på studenternas kommande yrkespraktik, 
som kräver både ett didaktiskt förhållningssätt gällande elevers 
informationssökningsaktiviteter och en informationsförmedlande roll” (Lundh & Sundin, s. 
12). 
 
Ytterligare en studie som problematiserar lärares egen informationskompetens i relation till 
deras elever är filosofie kandidat i biblioteks- och informationsvetenskap Lucy Merchant och 
Mark Hepworths, lektor vid University of Laougborough, studie Information literacy of 
teachers and pupils in secondary schools (Merchant & Hepworth 2002). Studien genomfördes 
med hjälp av observationer, intervjuer med lärare och gruppintervjuer med elever. Studiens 
resultat visar, i likhet med Lundh och Sundins studie (2006), att lärarnas 
informationskompetens inte överförs till eleverna. Avgörande för att en sådan överföring ska 
kunna ske är att lärarna blir medvetna om hur man undervisar i informationssökning och om 
vilka kunskaper som behövs. Framför allt handlade det om värdering, analys och användning 
av information, vilket studiens lärare hanterade väl i förhållande till de egna 
informationsbehoven. Utifrån sina resultat föreslår författarna bland annat att lärarna bör få 
träning i hur man införlivar kunskaper om informationssökning i undervisningen, att lärarna 
själva blir medvetna om sin egen informationssökingsprocess för att kunna undervisa om den 
och att öka uppmärksamheten om ämnet i lärarutbildningen. I undervisningssituationen bör 
uppgifterna vara problembaserade hellre än beskrivande och fokus läggas på värdering och 
användning av information. 
 
En annan studie som behandlar lärares föreställningar om informationskompetens är professor 
Dorothy A. Williams och forskarassistent Caroline Wavells Information Literacy in the 
Classroom: Secondary School Teacher’s Conceptions (Williams & Wavell 2006). Syftet med 
studien var att förstå lärares föreställningar om informationskompetens och frågor relaterade 
till dess integration i läroplanen, hur informationskompetens tolkas/förklaras av lärare i 
relation till de arbetsuppgifter de konstruerar, granskar och värderar, huruvida lärare ändrar 
sin syn på informationskompetens efter en tids reflektion och hur lärare respektive 

                                                 
13 Artikeln bygger på en magisteruppsats av Anna Lundh (2005). 
14 Utgångspunkten inom den symboliska interaktionismen är ifrågasättandet av ett dualistiskt förhållande mellan 
individ och struktur och människan ses som en i grunden social varelse, vars identitet skapas i samspel med 
andra. (Lund & Sundin 2006, s. 6) 
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bibliotekariers uppfattning om informationskompetens skiljer sig åt. Studien genomfördes 
med hjälp av intervjuer och gruppdiskussioner och de lärare som var intresserade fick i ett 
senare stadium observera sina egna elever när de arbetade med 
informationssökningsrelaterade uppgifter i klassrummet. Avslutningsvis genomfördes en 
ytterligare gruppdiskussion i syfte att försöka förstå om lärarnas uppfattningar om 
informationskompetens hade ändrats. 
 
Williams och Wavell jämförde lärarnas förståelse av informationskompetens med olika 
modeller, bland annat Kuhlthaus processmodell (Williams & Wavell, s. 21—27, s. 49). Det 
intressanta med deras resultat, som för övrigt stämmer väl överens med det som tidigare 
redogjorts för här, är att lärarna i undersökningen uppfattade färdigheten läsförståelse som en 
mycket viktig komponent. Med läsförståelse menas, i denna undersökning, grundläggande 
läsfärdigheter och förståelse av instruktioner, där förmåga till tolkning/bearbetning av text 
inte ingick, vilket vanligtvis finns med som en komponent i begreppet informationskompetens 
i de olika modellerna. Inte heller menade lärarna att informationskompetens kunde bidra till 
ökad kunskap.  
 
Ett annat intressant resultat är att de deltagande lärarna i den avslutande gruppdiskussionen 
visade en ökad medvetenhet om informationssökning och –användning kopplat till lärande 
(Williams & Wavell, s. 37f, s. 49ff). De ansåg att informationskompetens var viktig för det 
livslånga lärandet och att det var en integrerad del, dels i deras yrkesutövande, dels i 
läroplanen, men att det var en separat del i deras ämne i stället för ett sätt att lära och 
undervisa. För att öka möjligheterna att arbeta med informationskompetens som en väg till 
kunskap efterfrågades en större medvetenhet och förändring såväl i skolan som helhet som i 
läroplaner. 

2.4 Undervisning i informationssökning 
 
Olof Sundin har studerat webbaserad användarundervisning för att undersöka hur 
bibliotekariers professionella expertis kommer till uttryck (Sundin 2005). I studien 
identifierades fyra olika förhållningssätt till användarundervisning: ett källorienterat, ett 
beteendeorienterat, ett processorienterat samt ett kommunikativt orienterat förhållningssätt. 
 
Enligt Sundin (2005, s. 148f) handlar ett källorienterat förhållningssätt om att själva 
informationskällorna och beskrivningar av dessa hamnar i fokus. Källorna ges dock sällan en 
kritisk belysning och källornas kognitiva auktoritet får inte någon betydelse. Generella 
riktlinjer för källkritik ges dock. Man varnar för Internet som ofta behandlas som ett separat 
fenomen. Limberg och Sundin (2006) menar i artikeln Teaching information seeking: relating 
information literacy education to theories of information behaviour att det källorienterade 
förhållningssättet utgår från ett systemorienterat, bibliografiskt paradigm, det vill säga ett 
mönster där struktur och ordning fokuseras. Det källorienterade förhållningssättet är även 
kontextberoende, det vill säga sammanhangs- eller situationsberoende (Limberg & Sundin 
2006, s. 11).  
 
Inom det beteendeorienterade förhållningssättet är det individen som fokuseras (Sundin 2005, 
s. 149ff). Det beteendeorienterade förhållningssättet har både en administrativ och en teknisk 
utgångspunkt. Man presenterar ett tillvägagångssätt för användaren i olika steg där man i 
första hand hänvisar till det egna bibliotekets samlingar, till exempel katalogen, och sedan 
vidare till exempelvis databaser. Det handlar om att erbjuda en struktur för användarnas 
informationssökning där fokus hamnar på såväl den tekniska användningen av källorna 
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(detaljerad sökteknik) som vilken ordning som är lämplig snarare än själva innehållet. Enligt 
Limberg och Sundin (2006, s. 11) utgår också det beteendeorienterade förhållningssättet från 
ett systemorienterat, bibliografiskt paradigm men är kontextoberoende, det vill säga inte 
beroende av sammanhang eller situation. 
 
I Sundins beskrivning av ett processorienterat förhållningssätt ligger även fokus här på den 
enskilde användaren (Sundin 2005, s. 151f). I användarmanualerna introduceras 
informationssökningens delar i kronologisk ordning med exempelvis problemformulering och 
informationsbehov, sökteknik och källkritik och ibland skrivprocessen. Målet är att 
användaren ska förstå processen kring den egna informationssökningen genom att man pekar 
på de olika delar som ingår. Inom detta förhållningssätt är det tydligt att informationssökning 
blir en del av en större problemlösningsprocess. Det processorienterade förhållningssättet 
utgår, enligt Limberg och Sundin (s. 11) bland annat från ett användarorienterat, individuellt 
perspektiv och är kontextoberoende. 
 
Ett kommunikativt orienterat förhållningssätt betonar, enligt Sundin (2005, s. 152), de sociala 
aspekterna av informationssökning. Fokus ligger på individens deltagande i gemenskap och 
inte informationen i sig. Den sociala processen, till exempel gruppdiskussioner kring ett ämne 
eller en fråga, styr informationens värde och användbarhet. Limberg och Sundin (s. 11) menar 
att det kommunikativa perspektivet bland annat utgår från ett sociokulturellt perspektiv och är 
kontextberoende. 
 
De tre första förhållningssätten har stora likheter med Kuhlthaus käll-, stigfinnar- och 
processansats15 medan ett kommunikativt orienterat förhållningssätt bygger på sociokulturell 
teori16. Dock menar Kuhlthau att stigfinnaransatsen är domänberoende medan Sundin menar 
att det beteendeorienterade förhållningssättet är domänoberoende (Limberg & Sundin 2006, s. 
6). Limberg och Sundin menar vidare att Sundins fyra kategorier kan ses som en utveckling 
av Kuhlthaus tre ansatser. Sundin hävdar i artikeln Informationskompetence, ikt og 
bibliotekarnes professionelle expertise, att de fyra förhållningssätten till 
användarundervisning också kan ses som olika diskurser om bibliotekariers pedagogiska 
expertis (Sundin 2006, s. 87). 
 
I en annan studie, i form av ett bidrag till en antologi, har gymnasiebibliotekarier och temat 
undervisning närmare undersökts (Schreiber & Alsted Henrichsen 2006)17. Nio 
gymnasiebibliotekarier, som deltagit i olika typer av pedagogiskt arbete vid sina respektive 
skolor, intervjuades om sin syn på undervisning. Fokus för studien var professionsrelaterad 
självförståelse. I resultatet framkommer att gymnasiebibliotekarierna ser på sig själva på olika 
sätt i förhållande till de grupper de interagerar med. När de beskriver sig själva i förhållande 
till lärarna vid skolan menar de att de har två funktioner (Schreiber & Alsted, s. 190). Dels en 
servicefunktion som syftar till att underlätta arbetet för lärarna genom att bistå med 
uppdaterad ämnesrelaterad information, dels som samarbetspartner i förhållande till elevers 
projektarbete där uppgifterna var att tillhandahålla material och vara lärarens observatör av 
eleverna; det kunde handla om huruvida eleverna arbetar med projektet. Att 
gymnasiebibliotekarierna menar att de har en servicefunktion antyder att de i förhållande till 
lärarna känner sig som en del av den offentliga sektorns bibliotekssystem (Schreiber & 

                                                 
15 Som tidigare nämnts presenteras dessa tillvägagångssätt i en artikel av Kuhlthau från 1987 (Limberg & Sundin 
2006). 
16 Inom det sociokulturella perspektivet är kärnpunkten dels att förstå kopplingen mellan sammanhang och 
individuella handlingar, dels att tänkandet och kommunikationen är situerade i kontexter (Säljö 2003, s. 130). 
17 Artikeln bygger på en kandidatuppsats från Danmarks Pædagogiske Universitet (Alsted Henrichsen 2006). 
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Alsted, s. 205). I förhållande till lärarna får gymnasiebibliotekarierna problem med att 
definiera att de håller på med undervisning, vilket de däremot inte får om de beskriver sig i 
förhållande till elever eller folkbibliotekarier (Schreiber & Alsted, s. 207). I detta 
sammanhang talar de utifrån utbildningssystemet som ett överordnat system. 
 
Flera av de intervjuade menar att det just är genom servicearbetet som de kan visa läraren vad 
det är som de kan användas till, vilket sedan har lett vidare till samarbete mellan bibliotekarier 
och lärare (Schreiber & Alsted, s. 190ff). Samarbete upplevs därmed inte som något förgivet 
taget. Schreiber och Alsted beskriver att de intervjuade i själva verket manövrerar mellan två 
självuppfattningar; dels bibliotekarien som går in på lärarnas undervisningsprojekt, dels 
bibliotekarien som vill utbilda eleverna till informationskompetenta studerande. Paradoxalt 
nog verkar det finnas en uppfattning bland lärare att informationskompetens inte värderas som 
något som saknas hos eleverna. Samtidigt existerar det en välvillig inställning hos lärarna som 
efterfrågar kvalificerad undervisning i informationssökning. 
 
Att det finns ett behov av ett större samarbete mellan lärare och bibliotekarier visar Tanja 
Donner i sin magisteruppsats Det lär de sig på bibliotekskursen (2002). Donner har undersökt 
yrkeshögskolelärares uppfattningar om informationskompetens. Studien genomfördes med 
hjälp av tio intervjuer av yrkeslärare på Ålands yrkeshögskola. Studiens fokus finns i frågan 
om vem som har ansvar för att de studerande blir informationskompetenta och hur de ska bli 
det. Donners resultat visar att det finns en risk att lärarna överlåter ansvaret på biblioteken och 
på studenterna själva, men även att det finns ett behov av ett större samarbete mellan lärare 
och bibliotekarier på den undersökta skolan. 
 
Limberg och Folkesson presenterar i sin studie Undervisning i informationssökning: 
slutrapport från projektet Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL), lärares och 
bibliotekariers syn på undervisning i informationssökning och vad de finner är viktigt att 
deras elever lär sig om informationssökning (Limberg & Folkesson 2006). De uppfattningar 
om undervisningens innehåll som framkom fokuserade på specifika källor, att demonstrera 
verktyg, en rekommenderad ordning mellan källorna samt användarens upplevelser av 
informationssökningsprocessen. I studien framkommer att det finns en bristande konsekvens 
mellan uppfattningar av undervisningens fokus (källor och sökvägar), uppfattningar om 
undervisningsmålen som dominerades av värden som biblioteket som resurs och kritiskt 
tänkande och uppfattningar om bedömning där informationsbearbetning dominerade. Källor 
och sökvägar nämns inte alls som kvalitetskriterier. 
 
Författarna menar att den bristande konsekvensen kan verka menligt för elevernas möjlighet 
att lära sig informationssökning genom undervisning (Limberg & Folkesson, s.109ff). Det 
finns, enligt författarna, tre orsaker till detta. För det första menar de att den undersökande 
kunskapssyn som präglar samhället inklusive skolan, inte helt har förankrats i skolans värld 
där den absoluta kunskapssynen dröjt sig kvar. För det andra framstår källor och söktekniker 
som konkreta verktyg att göra till undervisningsinnehåll, än de mer abstrakta, som till 
exempel att formulera undersökningsfrågor eller göra relevansbedömningar. En tredje orsak 
till diskrepansen kan vara att kunskap om undervisning i informationssökning är en del av 
lärares implicita kunskap som är svår att uttrycka i intervjuer (Limberg & Folkesson, s. 113f). 
Denna farhåga kan delvis bekräftas av tidigare forskning där man studerat elevers 
informationssökning, till exempel Alexandersson och Limberg (2004), som visade att ”De 
[eleverna] bör närma sig textens budskap och få hjälp med att omvandla informationen till 
förståelse istället för att skriva information ur texten” (s.114). Kunskapsinnehållet kommer 
alltså i skymundan för eleverna. Enligt de intervjuade lärarna och bibliotekarierna hade 
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eleverna bristande läsförmåga, problem med att formulera frågor och kombinera söktermer 
och avgränsa sökningar samt analysera och sammanställa resultat. 
 
För att möta nämnda problem efterfrågar Limberg och Folkesson (2006, s. 98ff) en 
undervisning där eleverna får utveckla olika förmågor för att kunna hantera olika uppgifter i 
olika kontexter. Vidare förespråkar de att bibliotekarier och lärare som tillhörande olika 
yrkesgrupper utvecklar ett mer gränsöverskridande samarbete. Liknande resultat angående 
bibliotekariers respektive lärares vikt av samarbete visade även Williams och Wavell (2006) i 
sin studie. Dessutom betonar de att båda professionerna bör ta hänsyn till 
informationskompetens i relation till lärande hellre än att fokusera på att utveckla mekaniska 
kunskaper om avsikten är att förbereda elever för ett livslångt lärande (Williams & Wavell, s. 
54ff). 
 
Limberg och Sundin (2006) menar att informationssökning som praktik har ökat dramatiskt 
de senaste decennierna på grund av utvecklingen av den nya informations- och 
kommunikationstekniken samt ökat studentcentrerat och problembaserat lärande. De anser att 
förmågan att kritiskt söka, utvärdera och använda information blir allt viktigare i dagens 
samhälle och att det därför är viktigt att studera undervisning i informationssökning (Limberg 
& Sundin, s. 2). De menar även att informationssökningsstudier i allmänhet antar ett 
användarperspektiv med fokus på lärande, medan merparten av 
informationskompetensforskningen ofta använder ett undervisningsperspektiv. För att förstå 
undervisning i informationssökning i praktiken krävs en samsyn mellan de två perspektiven 
undervisning och lärande.  
 
I artikeln analyseras resultatet från IDOL-projektet (Limberg & Folkesson 2006), genom att 
relatera detta till de fyra förhållningssätten till undervisning i informationssökning som 
framkommer i Sundins studie (2005). Analysen visar att ett källorienterat, ett 
beteendeorienterat samt ett processorienterat förhållningssätt går att finna bland de 
uppfattningar av undervisningsinnehåll som framkommer i IDOL-studien, medan ett 
kommunikativt orienterat förhållningssätt inte går att finna (Limberg & Sundin, s. 11). 
Undervisningsinnehåll från IDOL-projektet som man menar tillhör ett källorienterat 
förhållningssätt handlar om att fokusera på specifika källor, att citera källor samt att 
tillhandahålla verktyg för informationssökning. Till ett beteendeorienterat förhållningssätt hör 
att man ska använda källor i en viss ordning och att kombinera söktermer. Det 
processorienterade förhållningssättet innehåller användares upplevelse av 
informationssökningsprocessen. 
 
Limberg och Sundin argumenterar för att det behövs en vidare repertoar av olika dimensioner 
av informationssökning i utbildning (s. 11f). Enligt vad som framkom i IDOL-projektet är 
undervisningsinnehållet synnerligen begränsat när det gäller undervisning i 
informationssökning i jämförelse med de teorier som existerar kring informationssökning. 
Resultat från forskning kring informationssökning borde kunna användas i större utsträckning, 
till exempel betydelsen av att förstå användares behov, erfarenheter och sammanhang. Andra 
aspekter som Limberg och Sundin framhåller som exempel att ta hänsyn till i 
undervisningssammanhang är värderingen av informationskällor genom förhandling av 
relevans i olika sammanhang, bedömning av källors trovärdighet och auktoritet samt 
hantering av informationsöverflöd. 
 
Limberg och Sundin betonar också relationen mellan informationssökning, innehåll och 
sammanhang (s. 12). Informationens innehåll har stor betydelse i undervisningssammanhang 
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och det behövs ett mer utvecklat synsätt på informationssökning som objekt för lärande 
(innehåll och variation). Avseende undervisning i informationssökning pekar författarna på 
betydelsen av att lyfta fram såväl det specifika i en situation som gemensamma aspekter av 
informationskompetens över sammanhang och situationer. Limberg och Sundin menar att ett 
kommunikativt förhållningssätt skulle kunna vara fruktbart i detta sammanhang. 
 
Avslutningsvis belyses de speciella förhållanden som råder i utbildningssammanhang 
avseende informationssökning och pedagogers förmåga att underlätta elevers lärande 
(Limberg & Sundin, s. 12f). Det utrymme för lärande som skapas av pedagoger främjas av att 
undervisningsinnehållet (informationssökning) låter sig omformuleras i olika sammanhang 
och situationer, till exempel genom att låta eleverna bli medvetna om olika sätt att förstå 
informationssökningsaktiviteter och redskap i olika typer av lärandesammanhang. 



 

 15 

3. Teoretisk ram 
 
Den teoretiska ramen för vår undersökning utgörs av diskursanalys. Enligt Winther Jørgensen 
och Phillips (2000, s. 10) består det diskursanalytiska angreppssättet av flertalet inriktningar, 
av vilka merparten har gemensamma teoretiska antaganden som grund och utgör både en 
teoretisk och metodisk helhet. Det rör sig om antaganden om språkets roll i den sociala 
konstruktionen av världen, teoretiska modeller, metodologiska riktlinjer samt specifika 
tekniker för språkanalys. Winther Jørgensen och Phillips menar dock att definitionen av 
begreppet diskurs är oklar och skiljer sig mellan olika positioner men att de vill framställa 
diskurs som ”/…/ ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av den)” (s. 
7).  
 
Vi har i vår studie valt att orientera oss mot den inriktning som av Winther Jørgensen och 
Phillips benämns diskurspsykologi (s. 13f) där syftet, enligt deras sätt att tolka, är att 
undersöka hur människor strategiskt använder diskurser för att framställa sig själva och 
världen på bestämda sätt i social interaktion. Inom diskurspsykologin är man inte intresserad 
av att undersöka människors underliggande attityder och värderingar; snarare handlar det om 
att undersöka vilka sociala konsekvenser som användningen av en viss diskurs får. Vi menar 
att diskursanalys och speciellt inriktningen diskurspsykologi passar bra för att analysera den 
diskussion som uppstår i fokusgrupper med till exempel lärare. Eftersom vi har att göra med 
en och samma yrkesgrupp som verkar inom en viss kontext, tror vi att man kan förvänta sig 
att språket till viss del har blivit ”institutionaliserat”; att lärare talar på olika ”bestämda” sätt 
om världen. Genom att klargöra och analysera de olika diskurser kring undervisning i 
informationssökning som används av lärare tydliggörs inte bara diskursens möjligheter utan 
också dess begränsningar. 
 
I det följande gör vi nedslag i den teoretiska grunden bakom en diskursanalytisk hållning 
(socialkonstruktionism) för att sedan närmare gå in på diskurspsykologins område och de 
begrepp som vi särskilt tagit fasta på. 

3.1 Socialkonstruktionism 
 
Gemensamt för de olika diskursanalytiska perspektiven är att de alla kan sägas vila på 
socialkontruktionistisk grund, vilket bland annat innebär att verkligheten är socialt 
konstruerad och att förståelsen för denna går genom språket (Winther Jørgensen & Phillips, s. 
11f). Inom socialkonstruktionismen har man en kritisk inställning till självklar kunskap och 
menar att det inte finns någon objektiv kunskap om världen. Vår kunskap och våra 
världsbilder är en produkt av våra sätt att kategorisera världen. Genom formandet av diskurser 
bidrar vi till att konstruera den sociala världen och därmed bevara sociala mönster. De 
diskursanalytiska angreppssätten bygger på strukturalistisk och poststrukturalistisk 
språkfilosofi, som hävdar att vårt tillträde till världen alltid går genom språket (Winther 
Jørgensen & Phillips, s. 15).  
 
I en artikel av Talja Tuominen och Savolainen18 (2005, s.81f), utreds 
socialkonstruktionismen19  närmare och skillnader mellan de närliggande metateorierna 
                                                 
18 Sanna Talja och Reijo Savolainen är båda professorer vid universitetet i Tampere, Finland. Kimmo Tuominen 
är fil doktor vid universitetet i Tampere men verksam vid parlamentsbiblioteket i Helsingfors. 
19 I artikeln kallas dock riktningen endast för konstruktionism. 
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konstruktivism och kollektivism. Författarna menar att man inom den konstruktionistiska 
positionen ser på diskursen som ett medel genom vilket individen själv och världen 
tydliggörs20. Produktionen av kunskap sker i pågående konversationer; kunskap och 
identiteter konstrueras i diskurser som kategoriserar världen så att fenomen kan upptäckas. 
Man ser inte språket som en genväg till kognitiva processer21, utan begreppet kognition ersätts 
här istället med konversation. Diskurser ses som kunskapsformationer eller enheter som 
erbjuder ett begränsat perspektiv när det gäller att producera kunskap om ett ämne. Då man 
inom konstruktivismen och kollektivismen menar att individers eller diskurssamhällens 
mentala modeller har relativt stabil form och existens, menar man inom konstruktionismen att 
språkanvändningen är beroende av kontext och perspektiv samt att den är argumentativ till sin 
natur. 

3.2 Diskurspsykologi 
 
Enligt Winther Jørgensen och Phillips (s. 113f) är det framför allt forskarna Potter och 
Wetherells arbete som har haft stor betydelse för diskurspsykologin som helhet. Wetherell och 
Potter har i en studie undersökt hur nyzeeländare beskriver sin relation till minoritetsfolket 
maorierna (Wetherell & Potter 1988, s. 173). Syftet var att analysera de ideologiska 
konsekvenserna av diskursen och hur denna rättfärdigar att asymmetriska maktrelationer 
vidmakthålls mellan majoritets- och minoritetsgrupperna. Det finns olika ansatser inom 
diskurspsykologin men den inriktning som de företräder lägger lika stor vikt såväl vid det som 
människor gör med sitt tal och skriftspråk som vid de diskursiva resurser som de bygger på i 
olika sammanhang. Fokus är på diskursen själv, hur den är organiserad och vad den 
åstadkommer (Potter & Wetherell, s. 49). Regelbundenheten hos en diskurs ses som en 
produkt av de regelbundna funktioner som diskursen har.  
 
Inom diskurspsykologin ser man diskursen både som konstituerande, det vill säga att den 
bygger upp världen, och att den är inlagrad i sociala och historiska praktiker (Winther 
Jørgensen & Phillips, s. 26ff). Detta får som konsekvens att man inom diskurspsykologin är 
mer intresserad av den konkreta vardagliga praktiken än att kartlägga större samhälleliga 
diskurser. Den vardagliga praktiken som studeras i vår studie är gymnasielärares tal om 
informationssökning i undervisningssammanhang. Inom diskurspsykologin undersöks hur 
människor på ett kreativt sätt använder diskurser som resurser vid interaktion. Samtidigt 
förnekar man inte att det existerar större diskurser i samhället som människor talar utifrån 
eller omformar i den konkreta diskursiva praktiken. 
 
Inom diskurspsykologin framhävs att texter och tal är handlingsorienterade och att 
människors användning av diskurser varierar efter det sociala sammanhanget (Winther 
Jørgensen & Phillips s. 115f). Enligt detta synsätt går det inte att kategorisera människor i 
exempelvis rasister och nationalister utan syftet är att identifiera de diskursiva praktiker där 
dessa kategorier konstrueras. Människors tal varierar eftersom de bygger på olika diskurser i 
olika kontexter. Analysen fokuseras på den retoriska organiseringen av text och tal och hur 
text och tal orienteras mot social handling. Wetherell och Potter är inte intresserade av att 
analysera om en diskurs är sann eller falsk i förhållande till verkligheten utan av att analysera 
de vardagspraktiker genom vilka den konstrueras som sann.  
 

                                                 
20 Viktiga teoretiker, inom (social)konstruktionismen, vilkas verk har influerat tänkandet är Volosinov, Bahktin, 
Wittgenstein, Foucault och Garfinkel (Talja, Tuominen & Savolainen  2005, s. 81f).  
21 Med kognitiva processer menas mentala processer, till exempel föreställningar, attityder och känslor. 
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Den aktiva användningen av språket betonas (Wetherell & Potter, s. 169). Människor gör 
något med användningen av en viss diskurs. När människor använder sig av en diskurs får det 
återverkningar som kanske inte ens formulerats eller förståtts av talaren eller författaren själv. 
Diskursanalysen inbegriper att hypoteser utformas om avsikten och konsekvenser av 
användningen av språket (Wetherell & Potter, s. 117ff). Här talar diskursanalytikern om 
funktion och menar allt från interpersonella funktioner som exempelvis att förklara, försvara 
och anklaga till uttalanden som kan sägas ha en viss ideologisk effekt i samhället genom att 
de legitimerar en viss grupps maktintressen. Genom att studera variation kan man komma 
närmare vilken funktion olika diskurser har. Med konstruktion menas att diskursen sätts 
samman utifrån vissa språkliga resurser med särskilda egenskaper. Hela tiden pågår aktiv 
selektion från de olika språkliga resurserna. Diskursen är därmed aktionsorienterad och den 
har praktiska konsekvenser. Wetherell och Potter pekar vidare på analytiska tillämpningar av 
ovanstående resonemang. Först och främst betonas betydelsen av att analysera språkbruket i 
detalj och att använda sig av transkriberat material. För det andra är det diskursen i sig som 
kommer i fokus. För det tredje handlar diskursanalys om att studera variation och att arbeta 
med hur diskursen är konstruerad till slutsatser om vilka funktioner som diskursen kan ha. 
 
Även diskurspsykologi innefattar olika inriktningar av vilka vi har blivit inspirerade av den 
inriktning som benämns kritisk diskurspsykologi (se Edley 2001, s. 189). Inom denna 
inriktning lägger man tonvikten på de tre begreppen tolkningsrepertoar, ideologiska 
dilemman samt subjektspositioner. Det är dessa tre begrepp som vi kommer att ta fasta på i 
vår analys av gymnasielärares samtal kring undervisning i informationssökning. 

3.2.1 Tolkningsrepertoar 
 
Wetherell och Potter (1998, s. 172) menar att en tolkningsrepertoar kan ses som de 
byggnadselement som talare använder för att konstruera versioner av verkligheten. 
Repertoarer är sammansatta av en begränsad mängd (språkliga) termer som används på ett 
särskilt stilistiskt och grammatiskt sätt. Genom att använda begreppet tolkningsrepertoar 
understryks de diskursiva resursernas flexibilitet (Winther Jørgensen & Phillips, s. 112ff). 
Edley (2001, s. 202) menar att det i princip inte är någon större skillnad mellan begreppen 
tolkningsrepertoar och diskurs, utan att det handlar om ett slags disciplinär gränsdragning. 
Ofta brukar man använda begreppet diskurs när man talar om de större diskurserna som 
inbegriper hela institutioner, till exempel medicin och vetenskap, där man ser människor till 
stor del styrda av diskurserna. Begreppet tolkningsrepertoar däremot, används av de forskare 
som vill understryka människors flexibla användande av språket. Tolkningsrepertoarer ses 
som mycket mindre och mer fragmentiserade genom att de erbjuder människor en uppsjö av 
retoriska möjligheter. Vi menar att man inom en och samma tolkningsrepertoar kan finna 
olika sätt att uttala sig om ett fenomen även om uttalandet görs utifrån samma perspektiv. 

3.2.2 Ideologiska dilemman 
 
Ideologiska dilemman som begrepp introducerades först av forskaren Michael Billig m fl 
(Edley 2001, s. 202f). Ideologier definieras i detta sammanhang, till skillnad från 
intellektuella ideologier, som ”levda” ideologier där medvetenheten inte är formaliserad. 
Dessa gemensamma ideologier utgörs av idéer, värderingar och seder i ett givet samhälle eller 
kultur, vilka varken är koherenta eller integrerade utan i stället fragmentiserade och fulla av 
motsägelser. Ideologierna kan även beskrivas som allmänt sunt förnuft. Billig m fl (1989, s. 
27-34) menar att de levda ideologiernas motstridiga karaktär gör dem till flexibla resurser för 
social interaktion. Ett ideologiskt dilemma kan uppstå när någon intar en viss ståndpunkt i en 
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fråga men samtidigt får problem med den då den kan vara motstridig i förhållande till de 
gemensamma värderingarna (Billig m fl 1989, s. 8f). När gymnasielärare talar om 
undervisning i informationssökning är det olika typer av ideologiska dilemman som vi vill 
sätta fingret på och närmare analysera. Vi tänker att det kan vara av intresse att närmare 
analysera de allmänt hållna idéer och värderingar som visar sig i materialet samt visa de 
dilemman som kan uppstå kring dem. 

3.2.3 Subjektspositioner 
 
Med subjektspositioner menas hur människor positionerar sig själva i samtalet bland annat 
genom användningen av de olika repertoarerna men också hur man inom en viss repertoar kan 
inta olika positioner (Burr 1995, s. 140ff). Enligt Talja (1999, s. 470) navigerar människor 
mellan olika möjliga temporära identiteter, subjektspositioner, beroende på sammanhang och 
kulturellt tillgängliga resurser. Edley (2001, s. 209) skriver om hur ideologier skapar subjekt 
genom att människor intar olika positioner eller identiteter. Vi menar att människor 
positionerar sig i samtal genom att antingen ta till olika tolkningsrepertoarer eller inta olika 
positioner inom en och samma tolkningsrepertoar. Detta kallar vi då för subjektspositionering. 
När människor intar olika positioner inom en tolkningsrepertoar kan detta vara tecken på att 
människor ställs inför olika ideologiska dilemman. 

3.3 Diskursanalytiska studier 
 
Inom biblioteks- och informationsvetenskap finns en hel del tillämpningar av det 
konstruktionistiska synsättet; den diskursanalytiska ansatsen har bland annat använts för att 
undersöka människors berättelser kring informationsbehov och informationssökning samt 
deras påverkan på beteende, självförståelse och institutionella praktiker (Talja, Tuominen & 
Savolainen, s. 92). Denna tillämpning ligger nära vår studies fokus på hur lärare talar om 
undervisning i informationssökning. Sanna Talja har i sin avhandling närmare analyserat de 
diskurser som omgärdar musik och kultur inom folkbiblioteksområdet (Talja 2001). Hon 
använder sig av en diskurspsykologisk ansats och bygger denna på Wetherell och Potters 
tidigare arbete och speciellt deras förståelse av repertoarbegreppet som även hon tillämpar i 
sin studie. Talja ger i en artikel empiriska exempel från sin biblioteksstudie samtidigt som hon 
beskriver analytiska överväganden (Talja 1999). Hon menar att när ett ämne närmas från olika 
vinklar kommer olika aspekter av ämnet upp och erövrar en privilegierad position (Talja 
1999, s. 465ff). Om två olika synsätt kommer upp i samma sektion, visar talarna oftast en 
medvetenhet om detta och försöker lösa motsättningarna. Talja menar att om benägenheten att 
lösa potentiella motsägelser inte uppträder när olika versioner av ämnet produceras i olika 
sektioner av talet är detta tecken på existerandet av olika tolkningsrepertoarer. Öppenheten för 
att analysera motsättningar och motsägelser har vi försökt ta fasta på för att komma åt olika 
tolkningsrepertoarer, och därmed olika möjliga subjektspositioneringar, i vårt material. 
 
Andra diskurspsykologiska tillämpningar inom B&I-området har varit undersökningar av 
subjektspositioneringar bland bibliotekarier och användare (Tuominen 1997), 
referenssamtalets diskurser (Hanell, Kronfält & Sundin, 2006) samt diskursiva strategier 
bland gravida (McKenzie 2003; Rydell 2007). Tuominen analyserar de diskursivt 
konstruerade identiteterna hos bibliotekarier och användare så som de uppträder i Carol C. 
Kuhlthaus text Seeking meaning: A process approach to library and information services. Här 
handlar det inte om att klargöra Kuhlthaus intention och ursprungliga tankar med sin text, 
utan snarare om att analysera hur diskurserna talar genom författaren (Tuominen, s. 354). 
Tuominen menar att det, genom att man koncentrerar sig på den diskursiva nivån, är möjligt 
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att generalisera resultatet av en grundlig genomgång av en central text, genom att hävda att 
huvuddragen i denna text kan återfinnas i andra texter som vilar på samma diskurs. På samma 
sätt menar vi att vi inte har för avsikt att komma åt lärares underliggande värderingar och 
intentioner utan tolkningsepertoarernas verkningar inom de lärarlag vi undersöker; hur 
repertoarerna kommer till uttryck och konstrueras när lärare samtalar kring ett visst givet 
ämne. 
 
För att komma åt referenssamtalets diskurser analyserades inspelade samtal mellan 
bibliotekarier och biblioteksanvändare (Hanell, Kronfält & Sundin 2006)22. Det författarna 
särskilt la tonvikt på i sin analys var användningen av pronomen, återkommande teman samt 
brytpunkter. Med brytpunkter menas avbrott eller pauser i samtalet. Användningen av 
pronomen markerar vissa subjektspositioneringar i samtalet. Exempelvis kan pronomenet 
”vi” betyda ”vi som arbetar på biblioteket” och återföljas av ett visst sätt att tala 
(institutionsdiskursen), medan ”vi” också kan stå för att bibliotekarien vill engagera 
användaren i processen (processdiskursen) (Hanell, Kronfält & Sundin, s. 126). ”Man” 
används oftast när bibliotekarien intar en pedagogisk position (den pedagogiska diskursen). 
Användningen av pronomen har vi till viss del varit uppmärksamma på i vår analys samtidigt 
som vi också noterat särskilt tydliga brytpunkter; då samtalet av en eller annan anledning inte 
flyter helt friktionsfritt eller kännetecknas av längre pauser. 
 
Paula McKenzie, docent vid Faculty of Information and Media Studies, The University of  
Western Ontario i Kanada, har i en studie av gravida analyserat de diskursiva strategier som 
används för att förhandla fram auktoriteten hos olika typer av informationskällor (McKenzie 
2003). I analysen uppehåller sig McKenzie vid de olika positioner som gravida använder för 
sig själva och andra i beskrivningen av kognitiv auktoritet23 samt retoriken som används för 
att framställa den egna versionen av verkligheten som sann (McKenzie, s. 269f). McKenzie 
argumenterar för att dylika diskursanalytiska tillvägagångssätt har mycket att erbjuda forskare 
inom biblioteks- och informationsvetenskap när det gäller att förstå de olika sätt som 
informationssökning och informationskällor konstrueras i lokala diskursiva möten eller 
situationer. Ytterligare en intressant studie, i form av en magisteruppsats, problematiserar hur 
hälsoinformation integreras till kunskap i diskussionsforum för gravida på webben (Rydell 
2007). Gemensamt för dessa studier är att de inbegriper närläsning av såväl transkriberat 
material som diskussionstrådar på webben. Medan McKenzie lägger fokus på retoriska 
aspekter av gravidas tal, gör Rydell en utförlig beskrivning av de diskurser, eller repertoarer, 
som hon urskiljer i sitt material. 
 
En studie, inom det pedagogiska fältet, som inspirerat oss mycket, är Monica Lindgrens 
avhandling Att skapa ordning för det estetiska i skolan: diskursiva positioneringar i samtal 
med lärare och skolledare (Lindgren 2006). Lindgren använde såväl fokusgruppsamtal som 
enskilda intervjuer för att komma åt talet om grundskolans estetiska verksamhet utifrån en 
diskurspsykologisk utgångspunkt. Speciellt är det Lindgrens hantering av repertoarbegreppet 
samt ingående retoriska analys som intresserat oss. I analysen lyfter hon fram viktiga begrepp 
i diskursen som talet centreras kring och som kännetecknar en viss repertoar (Lindgren, 
kapitel 4.3). Vidare betonas de olika positioner som diskurserna möjliggör för subjekten. 
Lindgren argumenterar även för betydelsen av att genomföra en språkligt detaljerad analys 
där specifika retoriska argument hamnar i fokus. 
 
                                                 
22 Antologibidraget bygger på en magisteruppsats vid Biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds universitet , 
med fil doktor Olof Sundin som handledare (Hanell & Kronfält 2005). 
23 Begreppet kognitiv auktoritet är hämtat från Patrick Wilson (1983). 
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3.4 Sammanfattning av teoretisk utgångspunkt 
 
Vi menar att diskursanalys och speciellt inriktningen diskurspsykologi kan vara ett givande 
angreppssätt vid analys av gymnasielärares samtal i fokusgrupp. Vi förväntar oss att det i en 
lärarkontext existerar olika ”bestämda” sätt att tala om fenomen, i vårt fall undervisning i 
informationssökning, varför en analys som har till syfte att klarlägga de tolkningsrepertoarer 
som lärare bygger sitt tal på passar bra. I sin konstruktion av verkligheten tror vi att olika 
yrkesgrupper, i detta fall lärare, tar till vissa språkliga resurser (tolkningsrepertoarer) för att 
klargöra sin ståndpunkt (positionera sig) och därmed också ge mening åt sina uttalanden. 
Vidare tror vi att det kan vara fruktbart att lyfta upp de motstridiga allmänna föreställningar 
som existerar kring ämnet i sig (ideologiska dilemman). I analysen undersöks också den 
konkreta interaktionen och vad lärarna gör med sitt tal genom att retoriska tekniker och 
argument fokuseras. Analysen kommer därför att kunna säga något om diskursens 
konstruktion och funktion. 
 
Med bakgrund av ovanstående teoretiska utgångspunkt är således våra preciserade 
frågeställningar följande: 
 

• Vilka olika tolkningsrepertoarer kan identifieras bland gymnasielärare när dessa 
samtalar om undervisning i informationssökning i samband med elevers undersökande 
arbetssätt? 

 
• Hur är tolkningsrepertoarerna konstruerade och vilka funktioner24, ideologiska 

dilemman samt subjektspositioneringar kan urskiljas? 

                                                 
24 Med funktion menar vi att talet i sig mellan människor alltid har en viss funktion, vilken uttrycks retoriskt, och 
att själva repertoaren i sin tur kan ha en funktion. 
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4. Metod 
 
Metodkapitlet som följer inleds med en presentation och motivering av fokusgruppintervju 
som vald metod för vår undersökning. Därefter ges en fördjupad redogörelse för metoden och 
dess användning och de ställningstaganden vi har gjort. Under rubriken Tillvägagångssätt 
redogörs för konstruktion av intervjufrågor, pilotstudie, urval, genomförande av 
fokusgruppintervjuerna och transkriberingen av dessa. Metodkapitlet avslutas med en 
reflektion kring validitet, reliabilitet och etik. 
 
Som metod för insamling av empiriskt material har vi genomfört fokusgruppintervjuer med 
två lärarlag, det ena från samhällsprogrammet och det andra från det individuella 
programmet25, vid två olika gymnasieskolor belägna i Göteborgsområdet. Sammanlagt deltog 
sju lärare (två kvinnliga och fem manliga) från samhällsprogrammet samt fyra lärare (två 
kvinnliga och två manliga) från det individuella programmet. 
 
Eftersom vi ville åt talet om undervisning i informationssökning ville vi inrikta oss på 
gruppintervjuer i form av fokusgrupper. Den sociala interaktion och kommunikation som 
uppkommer i en fokusgrupp tror vi är viktiga för att uppnå vårt syfte. Vidare ligger valet av 
den diskurspsykologiska ansatsen, med inriktning på det som människor gör med sitt tal, i 
linje med valet av fokusgruppintervjuer som metod, då fokusgrupper ”/…/provide a setting 
for developing evaluations in interaction; and that is precisely where evaluations appear in 
everyday life: in conversations with others, in arguments, embedded in suggestions.” (Potter 
& Puchta 2004, s. 22). 
 
Inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga disciplinen har vi inte funnit någon studie 
som kombinerat fokusgruppintervjuer och diskursanalys. I de diskursanalytiska studier vi har 
kommit i kontakt med har man istället studerat så kallat naturligt förekommande tal eller 
använt sig av enskilda intervjuer (jmf. Talja 1999; Hanell & Kronfält 2005). Däremot finns 
studier om informationssökning och lärande där fokusgruppintervjuer alternativt 
gruppintervjuer använts som metod (se kapitel Tidigare forskning om informationssökning, 
informationkompetens och undervisning; Davidsson m fl (2007), Willams & Wavell (2006) 
och Merchant & Hepworth (2002)). 
 
Nedan presenteras metoden fokusgrupper närmare varefter vi redogör för tillvägagångssättet i 
vår studie. 

4.1 Fokusgrupper 
 
Fokusgruppintervju är en kvalitativ metod och teknik för att undersöka hur uppfattningar och 
tankar uttrycks i en grupp, det vill säga i interaktion med varandra, i förhållande till ett 
specifikt ämne (Puchta & Potter 2004, s. 18; Kreuger & Casey 2000, s. 5). Skillnaden mellan 
en fokusgruppintervju och en gruppintervju är, enligt Bryman (2004, s. 346), förutom att ett 
specifikt ämne diskuteras, att fokus ligger på individerna som medlemmar av en grupp och 
gruppdiskussionen som sådan, då syftet är att studera hur människor svarar på varandras 
uppfattningar och hur de skapar mening utifrån interaktionen. 
 

                                                 
25 Här går elever som inte uppnått betyget godkänt i något eller några av grundskolans kärnämnen. 
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Fokusgrupper som metod har sitt ursprung inom samhällsvetenskaperna, och det var genom 
sociologen Merton som metoden blev känd och användes mellan åren 1920 och 1950. 
Fokusgrupper kom dock att användas framför allt inom marknadsföring och någon spridning 
av användningsområden fanns inte mellan åren 1950 och 1980. Därefter har metoden använts 
inom de sociala disciplinerna, till exempel sociologi, pedagogik, medie- och 
kommunikationsvetenskap och framför allt inom hälsoområdet (Puchta & Potter 2004, s. 17, 
Kreuger & Casey 2000, s. 5f). 
 
Angående planering och utformning av fokusgrupper har vissa rekommendationer utvecklats 
och enligt Kreuger och Casey (2000, s. 27ff) och Wibeck (2000, s. 48ff) är tumregeln att man 
bör ha tre-fyra grupper. Det är i regel det antal som behövs innan teoretisk mättnad 
uppkommer. Antalet beror dock på ämnesvalet och hur långt ifrån varandra deltagarna står 
åsiktsmässigt. Vårt mål var att rekrytera tre fokusgrupper men det var inte möjligt, trots ett 
flertal telefon- och e-postkontakter och fyra muntliga presentationer vid tre olika 
gymnasieskolor. Antalet gruppmedlemmar rekommenderas till ungefär fyra till sex personer, 
vilket förklaras av bland annat gruppsykologiska faktorer enligt Wibeck (s. 48ff). Enligt 
Kreuger och Casey (s. 27ff) rekommenderas antalet sex till åtta personer. Vidare finns en 
tumregel för att grupperna ska vara homogena, men olika åsikter finns huruvida grupperna 
bör bestå av redan existerande grupper, till exempel ett lärarlag, eller grupper av okända. 
Fördelen med existerande grupper är, enligt Wibeck (s. 48ff), att rekryteringen underlättas och 
att i sådana grupper kan och vågar alla gruppmedlemmar komma till tals. Utifrån vårt 
ämnesval och syfte menar vi att intervjuer med lärarlag, det vill säga, existerande homogena 
grupper, motiverar vårt val då vi tror att lärarlagen manifesterar vissa diskurser i talet om en 
verksamhet, i vårt fall, undervisning i informationssökning. 
 
Det finns, enligt Wibeck (s. 45ff), två varianter av fokusgruppintervjuer, strukturerade och 
ostrukturerade, varav den förra kan användas när diskussionsämnet är känsligt eller när syftet 
är att göra en utvärdering. Vidare ger den strukturerade varianten moderatorn möjlighet att 
styra frågorna och på så sätt kan denne täcka in de olika ämnesaspekterna. Den ostrukturerade 
varianten kan användas för att studera samspel och gruppdynamik och i den får 
gruppdeltagarna helt fritt diskutera olika ämnen eller teman utan moderatorns inblandning. 
Det finns både för- och nackdelar med båda varianterna men valet måste utgå från studiens 
syfte och Wibeck menar att det finns mellanlägen, till exempel där färdiga frågor använts för 
att täcka in olika aspekter av ämnet samtidigt som det funnits utrymme för deltagarnas 
tämligen fria diskussion i syfte att studera hur interaktionen skapar mening. Vi har i 
föreliggande studie använt oss av den sistnämnda varianten, det vill säga ett mellanläge; en 
strukturerad fokusgruppintervju med utrymme för deltagarnas fria diskussion. 
 
Det finns flera vägar att gå när man ska analysera material från fokusgruppintervjuer. Wibeck 
(2000, s. 87-111) menar dock att det primära är att återkoppla innehållsanalysen till studiens 
syfte och att dela upp den i flera delar. 
 
Vidare kan innehållsanalysen vara horisontell eller vertikal. Utmärkande för en horisontell 
analys är att forskaren redovisar de ämnen som förekommer i alla fokusgrupper i studien, 
vilket innebär att forskaren ämnesvis redovisar det som alla grupper diskuterat. Metoden 
lämpar sig särskilt väl när fokusgrupperna består av liknande grupper, till exempel flera 
lärarlag, som diskuterar samma ämne. I en vertikal innehållsanalys redovisas istället vad varje 
fokusgrupp sagt för sig om ett visst ämne och därefter redovisas eventuella likheter i studiens 
slutdiskussion. För att analysera vårt empiriska material har vi valt att göra en horisontell 
analys utifrån ett diskurspsykologiskt angreppssätt då vi är intresserade av att analysera 
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kollektiva sätt att tala om ämnet och vilka tolkningsrepertoarer (eller diskurser) som kan 
identifieras i samtalet. 

4.2 Tillvägagångssätt 
 
I följande avsnitt diskuterar vi utformningen av intervjufrågor samt den pilotstudie som vi 
gjorde. Därefter presenteras urvalskriterier och fokusgruppintervjuernas praktiska 
genomförande. Avslutningsvis redogör vi för transkribering och reflekterar kring validitet, 
reliabilitet och etik. 

4.2.1 Intervjufrågor och pilotstudie 
 
Vi utformade ett antal intervjufrågor och för att pröva dels fokusgruppmetoden, dels frågornas 
användbarhet frågade vi några vänner och bekanta om de ville medverka i en pilotstudie. 
Pilotstudien, en fokusgruppintervju, genomfördes hemma hos en av författarna till studien.  
Innan intervjun hade vi bestämt arbetsfördelningen så att en av oss skulle vara 
huvudmoderator och den andra ansvarig för bandinspelningen, men även ha till uppgift att 
assistera moderatorn.  Deltagarna bestod av två manliga gymnasie- och vuxenlärare, vilka 
undervisar i datorrelaterade ämnen och två kvinnliga gymnasielärare, vilka undervisar i språk 
respektive fysik. Alla lärarna undervisar på teoretiska program men på två olika skolor. 
Fokusgruppintervjun, som pågick i en timme, inleddes med fika, presentation av oss och 
deltagarna, förutsättningarna och intervjuns syfte. 
 
Stommen i samtalet bestod av våra frågor, men deltagarna fick utrymme för sina spontana 
fortsatta diskussioner. Efter intervjun diskuterade och transkriberade vi samtalet. En utförlig 
presentation av transkriberingssätt finns under rubriken Transkribering. Vi tyckte att metoden 
som sådan fungerade; samtalet täckte in frågorna samtidigt som det fanns utrymme för en fri 
diskussion. Efter ett antal närläsningar av pilotstudiens data beslutade vi oss för att ändra 
några av frågorna och att inte använda begreppet informationskompetens eller fråga om det 
eftersom detta begrepp inte är helt entydigt och kanske inte heller används särskilt frekvent. 
Det bör dock nämnas att vi i e-postbrevet, som skickades före pilotintervjun för att rekrytera 
lärare, använde oss av nämnda begrepp (se Urval). 
 
För att få en diskussion om informationssökning blev vår utgångspunkt i stället att formulera 
frågor kring undersökande arbetssätt, eftersom informationssökning ofta är ett delmoment i 
detta. Våra inledande frågor handlade därför om man arbetade undersökande och i så fall på 
vilket sätt och om informationssökning var en del i detta. Därefter handlade frågorna om 
informationssökningens betydelse och på vilka sätt man stödjer elevernas 
informationssökning (se Bilaga 3). 

4.2.2 Urval 
 
För att rekrytera deltagare (lärarlag) till studien skickade vi e-postbrev (se Bilaga 1) till 
rektorer vid samtliga gymnasieskolor med teoretiska program och skolbibliotek i Göteborgs 
kommun i syfte att få deltagare till tre fokusgruppintervjuer med olika lärarlag. Att skolorna 
skulle ha teoretiska program och skolbibliotek var betydelsefullt eftersom man på teoretiska 
program använder sig av informationssökning i studierna. Strategin var sedan att efter ett par 
dagar ringa upp rektorerna för en personlig presentation och för att få tid för en presentation 
av studien inför något lärarlag. 



 

 24 

 
Eftersom rekryteringsprocessen var svår började vi skicka ut brev till kranskommunernas 
gymnasieskolor: Partille, Härryda och Mölndal. Via några av rektorerna fick vi kontakt med 
olika lärarlagsledare som gav oss möjlighet att presentera oss och vår studie. Sammanlagt 
presenterade vi vår studie för tre olika lärarlag på olika skolor och dessutom bjöd en rektor in 
oss till ett stormöte där vi fick träffa hela skolans personal. Förutom de muntliga 
presentationerna delade vi ut en skriftlig sådan vid själva presentationstillfället (se Bilaga 2). 
De fyra presentationerna ledde till att två lärarlag, det ena från samhällsprogrammet 
innehållande sju lärare (två kvinnliga och fem manliga) och det andra från det individuella 
programmet innehållande fyra lärare (två kvinnliga och två manliga), från två olika skolor, 
visade sitt intresse och vi fick därefter genomföra våra fokusgruppintervjuer. Den 
ursprungliga tanken om att göra tre fokusgruppintervjuer fick vi därmed överge. 
 
Det bör påpekas att det individuella programmet inte är ett teoretiskt program, vilket gör att vi 
var tvungna att bortse från det ursprungliga urvalskriteriet. Elever som deltar i 
gymnasieskolans individuella program gör det för att uppnå godkänt i kärnämnena för att de 
ska kunna komma in på något av gymnasieskolans nationella program. Undervisningen är 
annorlunda uppbyggd i jämförelse med de nationella gymnasieprogrammen. I det individuellt 
utformade programmet ligger tyngdpunkten på individuellt arbete och således är traditionell 
klassrumsundervisning inte särskilt vanlig. Detta kan få konsekvenser för resultatet av vår 
studie, vilket vi diskuterar närmare i diskussionskapitlet. Likväl menar vi att det empiriska 
materialet vi fått från två olika sorters lärarlag kan ge vår studie variation och bredd i 
uttalandena, något som Widerberg framhåller som kännetecknande för kvalitativ forskning 
(Widerberg, s. 30). 

4.2.3 Genomförande av fokusgruppintervjuerna 
 
Fokusgruppintervjuerna ägde rum i respektive skola. Intervjun med samhällsprogrammets 
lärare gjordes i deras arbetslagslärarrum och med det individuella programmets lärare i ett 
kombinerat klass- och mötesrum. I båda fallen satt deltagarna, moderatorn och assistenten 
kring ett runt bord. Lärargrupperna bjöd på kaffe och vi på fikabröd.  
 
Vi inledde fokusgruppintervjuerna med att presentera oss själva, studiens syfte och hur 
intervjun var tänkt att fungera, det vill säga som ett gruppsamtal om undersökande arbetssätt 
och informationssökning. Vi upplyste om att intervjun skulle ta ungefär en timme i anspråk 
och att vi skulle spela in samtalen. För att undvika eventuella problem med tekniken hade vi 
med oss två bandspelare. Vi talade om att vi hade färdiga frågor att utgå från men att det var 
vår förhoppning att gruppen skulle diskutera så fritt som möjligt, att vår uppgift inte var att 
vara diskussionsdeltagare och att de genom intervjun förhoppningsvis skulle få inspiration till 
att diskutera ämnet efteråt. Vidare talade vi om att materialet skulle behandlas konfidentiellt.  
 
Efter vår gemensamma inledning startade intervjun och moderatorn bad lärarna att presentera 
sig med förnamn, vilka ämnen de undervisar i och hur länge de arbetat som lärare och därefter 
ställde moderatorn den första intervjufrågan. Vid båda tillfällena var en och samma person 
moderator respektive assistent. Den senares främsta uppgift var att hantera bandinspelningen, 
föra anteckningar och stödja moderatorn. Båda intervjuerna varade i ungefär en timme. 
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4.2.4 Transkribering 
 
Vi valde att använda bandspelare vid våra fokusgruppintervjuer för att göra en så korrekt 
datainsamling som möjligt och för att underlätta vårt analysarbete. För att kunna göra en 
noggrann analys valde vi att transkribera samtalen, vilket innebär att allt som sägs i 
fokusgruppen skrivs ut ordagrant. 
 
I enlighet med konfidentialitetskravet (se kapitel Etiska överväganden) har vi dock gett 
intervjudeltagarna fingerade namn, men namngivit dem på så sätt att de lärare som tillhör 
samhällsprogrammet har namn som börjar på B och de lärare som tillhör det individuella 
programmet har namn som börjar på A. I vissa citat ingår även moderatorns utsagor och dessa 
anges med hjälp av bokstaven M. 
 
Potter och Wetherell (1987) menar att det är viktigt med detaljerad transkribering vid 
diskursanalys eftersom diskurspsykologi bygger på analys av både innehåll och interaktion i 
gruppen och då kan, förutom språket och retoriken, andra aspekter som pauser, betoningar, 
känsloyttringar som till exempel skratt och överlappningar bli viktiga. I vår transkribering har 
vi utgått från en förenklad version av Gail Jefferssons transkriberingssystem som finns i 
Potter och Wetherell (1987), vilket, enligt Winther Jörgensen och Phillips (2000), är ett ofta 
använt och beprövat system inom diskurspsykologi. Det bör tilläggas, för att underlätta 
läsningen av analysdelen, att citaten som finns återgivna i analysdelen kommer från den 
transkriberade texten som innehåller olika markeringar som inte nödvändigtvis 
uppmärksammas i analysen. Exempel på en sådan markering kan vara en parentes med en 
punkt i, vilket betyder en kort men hörbar paus. För en fullständig presentation av 
transkriberingssystemet, se Bilaga 4. 

4.3 Validitet och reliabilitet 
 
Vår utgångspunkt i följande resonemang är att validitet och reliabilitet i kvalitativa studier är 
begrepp som sammanfaller varför vi snarare talar om validitet i relation till vår 
diskurspsykologiska studie, då fokus i kvalitativa studier är att upptäcka, tolka och förstå 
företeelser snarare än att mäta och generalisera. 
 
Vi menar, i likhet med Wetherell och Potters (1998, s. 183) resonemang, att validitetsaspekten 
i kvalitativa studier omfattar hela forskningsprocessens olika delar och tar därför här upp 
frågor om datainsamling, urval, analys, resultatredovisning och slutsatser. Det övergripande 
målet för att nå giltighet är att i föreliggande uppsats öppet och sammanhängande presentera 
alla resonemang från datainsamling till slutsatser. Detta för att läsaren ska kunna värdera 
tolkningarna och ges möjlighet att ge alternativa tolkningar om hon eller han finner det 
nödvändigt. 
 
Som tidigare nämnts under kapitel Urval bestod en av fokusgrupperna av gymnasielärare från 
det individuella programmet, vilket kan ge konsekvenser för resultatet. Men vi menar ändå att 
inkluderingen av det individuella programmets lärarlagsdiskussion i analysen har lett till, 
precis som samhällsprogrammets lärarlagsdiskussion, en förståelse av gymnasielärares olika 
sätt att tala om undervisning i informationssökning och de variationer som talet uppvisar. I 
diskursanalytiska studier är man inte intresserad av att komma åt underliggande attityder eller 
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faktiska beteenden. Därför kan man inte tala om att vissa metoder är mer ”sanna” än andra, 
enligt Talja (1999, s. 471ff). Enligt det synsättet finns då heller ingen objektiv kunskap, utan 
vi vill upptäcka den diskursiva praktik som skapas genom konversation i ett visst socialt 
sammanhang, i detta fall bland gymnasielärare i två arbetslag. Det är således inga generella 
sanningar vi vill avslöja. I stället konstruerar människor gemensamt sin sanning genom 
kommunikation som sedan visar sig i den diskursiva praktiken. Således analyseras 
intervjuerna som språkliga uttryck och inte som fakta om hur personer tänker och tycker. Alla 
former av tal representerar istället ett slags ”situerat tal” som ger exempel på de olika sätt som 
ett visst fenomen kan närmas.  
 
För att ge underlag för en trovärdig analys och tolkning tror vi att vårt val av metod för 
datainsamlingen, det vill säga fokusgruppintervjuer stärkt trovärdigheten. Det finns två skäl 
för detta. Det ena är att metoden som sådan ligger i linje med den diskurspsykologiska 
ansatsen och det andra är att intervjudeltagarna haft frihet att själva styra samtalet. För båda 
grupperna som intervjuats har även liknande premisser gällt när det gäller intervjufrågor, 
plats, tid och deltagarnas egna diskussioner. 
 
Ett delmoment i analysen har varit transkribering där vi medvetet valt att göra en detaljerad 
sådan, i enlighet med Potter och Wetherells (1987) tankegångar, eftersom diskurspsykologi 
bygger på analys av både innehåll och interaktion i gruppen och då kan, förutom språk och 
retorik, andra aspekter som betoningar och känsloyttringar bli viktiga. Valet av en detaljerad 
transkribering kan på så sätt minska vår egen påverkan på materialet då en sådan 
transkribering inte medger en ytterligare tolkning av oss. Samtidigt öppnar den för läsarens 
egen läsning av materialet.  
 
Potter och Wetherell (1987, s. 169ff) menar att det finns åtskilliga analytiska tekniker med 
vilka man kan validera resultatet av en diskursanalys. De menar att om diskursen är koherent, 
det vill säga hänger ihop i alla delar utan lösa trådar och motsägelser inom sig så kan man tala 
om hög validitet. Att deltagarna lägger märke till diskurserna och i samtalet orienterar sig mot 
dessa är också ett bra tecken. Det kanske viktigaste när det gäller validiteten är om analysen är 
fruktbar eller pragmatisk. Med det menas till exempel att forskningsfrågorna har blivit 
besvarade. Har nya förklaringar uppkommit? Har jag som forskare träffat rätt? 
 
För att läsaren ska kunna ta del av hur vi kommit fram till det vi menar oss undersöka och vad 
vi undersöker har vi såväl i analysdelen som resultatdelen så utförligt som möjligt försökt 
redogöra för detta, det vill säga ge en beskrivning av de verktyg som vi använt oss av. 
Wetherell och Potter (1998, s. 183) menar att rapporteringen bör innehålla ett urval av utdrag 
ur intervjun tillsammans med detaljerade tolkningar som sammanlänkar analytiska påståenden 
med relevanta delar i texten. I vårt arbete har vi anammat detta resonemang, bland annat 
genom att, i resultatdelen, ta med långa citatsekvenser som inte är utryckta ur sitt 
sammanhang och vi försöker att tydligt och genomgående redogöra för vår analys och 
tolkning av det empiriska materialet för att nå giltighet. 
 
Eftersom man i diskursanalytiska studier inte är intresserad av faktiska sanningar kan de 
därmed inte generaliseras, men man kan enligt Talja (s. 472) öka generaliserbarheten genom 
att inkludera olika typer av material, intervjuer och skrivna texter och genom ett slags 
kontextuell triangulering. Hon hänvisar här till Foucault som menar att ett kriterium för 
existensen av en diskurs är att den används i olika typer av sammanhang och att diskursen kan 
användas för att handskas med olika typer av teman. Vårt intresse ligger dock inte i att göra 
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några generaliseringar kring studiens resultat utan, som nämns ovan, presentera hur den 
diskursiva praktiken kan uttryckas i två lärarlag. 
 

4.4 Etiska överväganden 
 
I all forskning måste man göra etiska överväganden. Vi har tagit hänsyn till Humanistisk-
samhällsvetenskapliga forskningsrådets fyra forskningsetiska principer för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 1990). Våra deltagare i studien har 
informerats om att medverkan är frivillig och att de gärna får avbryta om de skulle önska 
(informationskravet). De har naturligtvis också gett sitt samtycke till att medverka i vår studie 
(samtyckeskravet). Vidare behandlar vi det insamlade materialet konfidentiellt, vilket till 
exempel innebär att vi använder fingerade namn (konfidentialitetskravet). Slutligen kommer 
vi inte att använda materialet till något annat än som underlag för vår magisteruppsats 
(nyttjandekravet). 
 
Förutom ovanstående krav finns också ett par rekommendationer som rör att man bör låta 
deltagare få ta del av och ge sin synpunkt på speciellt känsliga avsnitt eller kontroversiella 
tolkningar samt i slutändan rapporten (eller en sammanfattning av den). Vad gäller etiskt 
känsliga avsnitt och kontroversiella tolkningar menar vi att innehållet i vår studie inte kan 
betraktas som särskilt etiskt känsligt. Dock håller vi med Karin Widerberg som 
uppmärksammar etiska aspekter i samband med kvalitativ forskning (Widerberg 2002, s. 
176). Hon menar att etiska aspekter är speciellt viktiga att tänka på vid detaljerad 
diskursanalys. En sådan textnära analys kommer att göra det möjligt för personer att känna 
igen sig eftersom analysen kräver att man redovisar långa utdrag ur intervjuerna. Dessutom 
kan det vara obehagligt att få det man säger skärskådat och kategoriserat i diskurser. Vidare 
kanske inte heller de tolkningar som gjorts stämmer överens med intervjupersonens egen syn. 
Enligt Widerberg är detta speciellt viktigt att tänka på om man planerar att återföra resultatet 
till deltagarna.  
 
Då vi gör en mycket textnära analys med redovisning av ganska långa intervjucitat inser vi att 
det är fullt möjligt för de enskilda personerna att känna igen sig och att det eventuellt kan 
kännas besvärande med den ingående analys av deras tal som vi faktiskt gör. Vi tror dock inte 
att den analys som görs skulle kunna göras på ett annorlunda sätt, varför vi har försökt 
behandla de olika uttalandena med mesta möjliga hänsyn till den enskildes integritet. Genom 
att inte ange vad de olika lärarna undervisar i, har vi också minskat risken för 
bakåtidentifiering. Dock ska det nämnas att vi på något ställe i utdraget har låtit 
undervisningsämnet stå kvar för att sammanhanget krävde det. Vi har för avsikt att låta de 
medverkande lärarna ta del av rapporten men vi tänker inte låta dessa ge synpunkter på 
analysen då detta inte var ett ursprungligt syfte. Vi påpekar att det är vi som står för analysen 
utifrån det speciella perspektiv som vi har. 
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5. Analytiskt tillvägagångssätt 
 
I detta kapitel beskrivs hur de olika tolkningsrepertoarerna identifierats och avgränsats för att 
kunna besvara studiens första fråga (Vilka olika tolkningsrepertoarer kan identifieras bland 
gymnasielärare när dessa samtalar om undervisning i informationssökning i samband med 
elevers undersökande arbetssätt?), samt på vilket sätt analysen fokuserat på konstruktion och 
funktion för att kunna besvara studiens andra fråga (Hur är tolkningsrepertoarerna 
konstruerade och vilken funktion har de?). Frågorna besvaras under kapitlet Resultat. Vi 
avslutar kapitlet med att beskriva hur det konkreta analysarbetet gick till. 

5.1 Identifiering och avgränsning av repertoarerna 
 
Analysen har till syfte att klarlägga de olika tolkningsrepertoarer (jmf. Potter & Wetherell, 
1987; Wetherell & Potter, 1988, s. 117ff) som gymnasielärarna använder när de diskuterar 
undervisning i informationssökning i samband med elevers undersökande arbetssätt. Det 
handlar om avgränsade språkliga resurser som finns tillgängliga och som lärarna bygger sitt 
tal på i interaktion med varandra. Med hjälp av tolkningsrepertoarerna kommer således olika 
synsätt på undervisning i informationssökning till uttryck.  
 
Potter och Wetherell (1987) menar att man i en diskursanalys måste vara väl förtrogen med 
sitt material och att det är först då som man kan börja se återkommande mönster. Vår analys 
bygger på upprepad närläsning och genomläsning av materialet. Potter och Wetherell menar 
också att olika tolkningsrepertoarer innehåller ett begränsat antal termer som används på ett 
särskilt sätt och att dessa termer härrör från en eller flera nyckelmetaforer (Wetherell & Potter 
1988, s. 172). Närvaron av en repertoar signaleras därför ofta av särskilda (bildliga) uttryck. 
Även Winter Jörgensen och Phillips (2000, s. 57 ff) samt Lindgren (2006, s. 70 ff), vilka i sin 
tur baserar sitt resonemang på Laclau och Mouffes diskursteori26, menar att olika begrepp kan 
användas som redskap för att identifiera diskurser, till exempel metaforer och centrala 
begrepp (element). Element är mångtydiga beroende på associationerna kring dem och därför 
får de detaljerade betydelser först när de satts in i en bestämd diskurs. Element (ett 
privilegierat tecken) och mindre privilegierade tecken får därmed betydelse i relation till 
varandra. Därför har analysen börjat med närläsning av materialet för att identifiera 
regelbundenheter i form av centrala begrepp och andra språkliga uttryck. I vår analys lyfter vi 
bland annat fram centrala begrepp som organiserar de olika repertoarerna. 
 
Winther Jørgensen och Phillips menar att det är en fördel om man kan ta hjälp av 
sekundärlitteratur i inringningen av diskurserna (s. 137). I vår identifiering och avgränsning 
av tolkningsrepertoarerna har vi fått inspiration och ledning framför allt från de 
förhållningssätt till användarundervisning som Sundin synliggjort i sin analys av webbaserade 
informationssökningsguider och som tidigare redogjorts för (Sundin, 2005, s. 147ff). Vi fann 
att det vid genomläsning av vårt material finns många likheter med dessa olika 
förhållningssätt i sättet som lärarna talar om undervisning i informationssökning. Sundins fyra 
olika förhållningssätt (källorienterat, beteendeorienterat, processorienterat samt 

                                                 
26 Diskursteorin är grundad på två teoretiska traditioner: marxismen som ger avstamp för tänkandet om det 
sociala och strukturalismen/poststrukturalismen som ger en teori om betydelse. I diskursteorin förenas dessa 
teorier och det sociala fältet uppfattas som en väv av betydelsebildningsprocesser (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000, s. 32). 
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kommunikativt orienterat förhållningssätt) har varit en stor hjälp för oss när vi kategoriserat 
vårt material och därför har vi valt att hålla fast vid dessa benämningar. Lärarna talar bland 
annat om att gå direkt på ”källorna” (Källrepertoaren) och om hur svårt det är att följa 
eleverna i ”processen” (Processrepertoaren). Mycket handlar också om sökteknik, 
användningen av sökord och tillvägagångssättet vid informationssökning 
(Beteenderepertoaren) men också gemensamma diskussioner om olika källors auktoritet kom 
upp i talet (den Kommunikativa repertoaren). Sålunda hade vi mycket god nytta av Sundins 
studie för att få en ingång till de olika repertoarer som används. Dock fann vi ett sätt att tala 
om undervisning i informationssökning som tar sin utgångspunkt i den tekniska utvecklingen 
och att det finns för mycket information i samhället och där eleverna släpps fria och utan stöd. 
Denna tolkningsrepertoar har vi benämnt Informationsrepertoaren. Därmed kan vi säga att vi, 
i förhållande till materialet, inte varit helt styrda av Sundins förhållningssätt, utan varit öppna 
för andra möjliga tolkningsrepertoarer. 
 
Vi menar också att det inom respektive tolkningsrepertoar synliggörs olika sätt att uttala sig 
om fenomenet undervisning i informationssökning. När det gäller Källrepertoaren talar 
lärarna både om att styra användningen av källor och att stödja arbetet med källorna. Inom 
Beteenderepertoaren talar man om undervisning som att leda steg för steg men också som att 
visa hantverket. Vidare så talar man inom Processrepertoaren om undervisning som att följa 
processen samt att fokusera på problemformulering. 
 
För att avgränsa repertoarerna har vi också noterat hur talet organiseras kring de olika 
repertoarerna. Det blir tydligt hur man i samtalet använder sig av olika språkliga vändningar 
eller uttryck för att markera en annan vinkling eller byte av riktning i diskussionen. Detta har 
vi tolkat som att man i dessa fall tar till en annan repertoar eller helt enkelt positionerar sig i 
samtalet. För att urskilja gränserna mellan repertoarerna har vi riktat in vår analytiska fokus 
på dessa uttryck. Framför allt är det ordet ”men” och uttryck ihop med det som får betydelse i 
detta sammanhang: ”Men jag tänker…” (Anna), ”Men just det här när…” (Agneta), ”Men det 
är ju också en resursfråga va…” (Anders), ”Men en sak som jag tycker…” (Birgitta), ”Men 
det ja det jag har haft eh (.) …” (Birger).   
 
Andra uttryck som används är ofta hopkopplade med negationer: ”Å andra sidan…” (Agneta), 
”Fast det är inte…” (Agneta), ”Nä, alltså romanläsning det är ju (.)…” (Björn), ”En helt annan 
sak då som jag märkt.” (Birgitta), ”En annan sak som jag funderar på är…(Bertil), ”Sedan om 
man ska byta spår lite…” (Birgitta). 
 
Ibland hänvisar man till sin egen erfarenhet för att just styrka sitt uttalande och därmed 
markera en ny riktning: ”Jo, ja, jag tänker, en grej som jag gör det är att jag vid något 
tillfälle…” (Anna), ”Jag tänkte det här att jag blir så förvånad…” (Bea). 

5.2 Repertoarernas konstruktion och funktion 
 
De olika repertoarerna innehåller, som ovan beskrivits, centrala begrepp kring vilka en 
repertoar organiseras. Dessa begrepp både identifierar och avgränsar de olika repertoarerna 
och är således även en del av repertoarernas konstruktion. Som nämnts ovan talar både Potter 
och Wetherell (1998) och Lindgren (2006) om att vissa begrepp blir centrala för en repertoars 
innehåll, om än med olika beskrivningar. Vidare menar de att talet inom de olika 
repertoarerna kan ha olika funktioner. 
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En repertoar är dock inte statisk utan förändras allteftersom samtalet fortskrider. 
Intervjudeltagarna ger inte en neutral beskrivning, utan snarare kan man tala om att de 
producerar olika versioner av hur de ser på undervisning i informationssökning, ofta beroende 
av det aktuella sammanhanget i samtalet. Det är ofta oerhört svårt att sammanfatta en persons 
uppfattningar eller åsikter i en intervjusituation (Wetherell & Potter 1988, s. 175), därför blir 
ett viktigt nyckelord i vår analys subjektspositioner (Talja 1999, s. 470; Edley 2001, s. 209ff). 
Med detta menas hur människor positionerar sig själva i samtalet bland annat genom 
användningen av de olika repertoarerna men också hur man inom en viss repertoar kan inta 
olika positioner (Burr 1995, s. 140ff). 
 
Förutom att beskriva repertoarernas konstruktion utifrån centrala begrepp och 
subjektspositioner, har vi också valt att uppmärksamma så kallade ideologiska dilemman. 
Som tidigare nämnts, handlar det om idéer, värderingar och seder i ett givet samhälle eller i en 
kultur, som karaktäriseras av fragmentering samt motsägelser. Det handlar alltså om ett 
dilemma som kan uppstå när någon tar ställning i en fråga men samtidigt får problem med den 
då den inte stämmer överens med de gemensamma värderingarna (Billig m fl 1989, s. 8f). 
 
Tolkningsrepertoarernas konstruktion och funktion beskrivs också utifrån olika retoriska 
grepp som gymnasielärarna använder i sitt tal. Här redogörs för de retoriska begrepp som 
Lindgren använder i sin analys som har inspirerat oss (Potter 1996 i Lindgren 2006). 
Extremfallsformuleringar (extreme-case formulations) används när människor försöker 
försvara, döma eller argumentera för sin sak. När man menar att många elever är bra på 
datorer säger man istället att ”alla elever är bra på datorer” för att övertyga att så är fallet. 
Kontrastering eller generalisering är en annan retorisk teknik som används för att ge 
uttalanden trovärdighetsstatus. Om man säger att det (generellt sett) finns för mycket 
information i samhället och att allt går så fort och att man därför som lärare bara skulle 
behöva ”vara” inför eleverna, bidrar generaliseringen till att uttalandet ökar i trovärdighet och 
kontrasteringen till att det nämnda förhållningssättet gentemot eleverna upplevs som det enda 
rätta. Genom att använda direktcitat (active voicing) skapas bekräftelse och objektivitet 
skapas. Man visar därmed att någon annan bär på samma erfarenhet som man själv. Att i sitt 
tal använda sig av kategorier, genom att exempelvis kategorisera människor, är också en 
intressant teknik. Kategorier är aldrig neutrala utan bär alltid vissa föreställningar eller 
värderingar kopplade till sig. När lärarna talar om elever med någon sorts 
bokstavskombination gör de det för att visa vilka utgångspunkter som gäller för 
undervisningen. Underförstått handlar det om elever med fler problem än genomsnittseleven, 
vilket medför att undervisningsupplägget blir annorlunda. 
 

5.3 Arbetsgång vid analys 
 
Det konkreta tillvägagångssättet vid analysen av det empiriska materialet kan beskrivas i ett 
antal steg.  
 
Det första steget var den ordagranna transkriberingen med hjälp av dator av 
fokusgruppintervjuerna enligt det system som tidigare beskrivits under 4.2.4. Transkribering.  
 
Det andra steget innehöll ett antal översiktliga genomläsningar av de datorutskrivna 
intervjuerna. Anteckningar gjordes i marginalen om vad olika stycken handlade om samt 
övriga reflektioner och idéer som kom upp vid genomläsningen. I det här skedet var vi 
speciellt uppmärksamma på när diskussionen bytte riktning eller ämne, vilket gjordes genom 
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de olika språkliga uttryck som vi tog upp under 5.1. Vi markerade också olika, som vi 
uppfattade, betydelsefulla ord, begrepp och uttryck. Redan i detta skede noterade vi att en stor 
del av lärarnas tal återkom till elevers förmåga och skolans organisation.   
 
I det tredje steget letade vi efter mönster och övergripande teman bland de markerade orden, 
begreppen och uttrycken. Ett hjälpmedel här var, som tidigare nämnts, Sundins fyra 
förhållningssätt till användarundervisning (Sundin 2005, s. 147ff). Genom ytterligare 
läsningar av det transkriberade materialet markerades relevanta stycken. Ett femte 
förhållningssätt till undervisning i informationssökning framträdde i vårt material där fokus 
var informationsöverflödet och att man släppte eleverna fria. De fem förhållningssätten 
benämnde vi nu för repertoarer. 
 
I det fjärde steget analyserades de fem repertoarerna närmare genom att de relevanta 
markerade styckena närlästes. En sammanställning gjordes av viktiga ord och begrepp samt 
repertoarernas funktion. Speciellt uppmärksamma var vi på eventuella förekommande 
ideologiska dilemman och sätt att positionera sig som lärarna använde. Vi noterade också 
olika retoriska grepp. 
 
Det sista och femte steget innebar att vi letade efter belysande citat för att illustrera de olika 
repertoarerna. 
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6. Resultat 
 
I analysen av gymnasielärarlagens diskursiva praktik identifierades fem olika sätt att tala om 
undervisning i informationssökning. Dessa tolkningsrepertoarer har vi valt att benämna 
Informationsrepertoaren, Källrepertoaren, Beteenderepertoaren, Processrepertoaren och Den 
kommunikativa repertoaren. I resultatet presenteras de olika tolkningsrepertoarerna för sig 
med avseende på hur de är konstruerade och vilka funktioner som kan urskiljas. Ett annat 
intressant resultat var att det i relation till flera repertoarer genomgående talas om elevers 
förmåga och skolans organisation, därför följer först en del som handlar om hur detta tal ser 
ut. Kapitlet avslutas med att vi ger en fokuserad resultatsammanfattning utifrån 
frågeställningarna. 

6.1 Talet om elevers förmåga och skolans organisation 
 
I det konkreta talet om de metoder och strategier som används i undervisningen bland lärarna 
är det framför allt två aspekter som återkommer genomgående i de olika repertoarer som 
träder fram. Dels är det talet om elevers förmåga, dels talet om skolans struktur och 
organisation. Här innefattas även skolbyggnadens fysiska struktur. Eleverna framställs i 
allmänhet som i behov av mycket stöd och struktur i samband med informationssökning, men 
det finns också exempel på en mer positiv syn på elevers förmåga, som till exempel inom den 
Kommunikativa repertoaren där man talar om elevers förmåga på ett mer positivt sätt än inom 
de andra repertoarerna. Detta kommer vi att visa exempel på när vi beskriver de enskilda 
repertoarerna närmare. Vidare framställs skolans struktur och organisation som ett hinder för 
undervisning i informationssökning i en del fall. Vi menar att det är tydligt hur talet kring 
elevers förmåga och skolans struktur och organisation hela tiden upprätthålls av lärarna i 
samtalet och styr talet om undervisning i informationssökning. Detta tal tycks även utgöra ett 
hinder för fördjupade pedagogiska reflektioner kring hur man ska gå tillväga i undervisning i 
informationssökning. 
 
Nedanstående citat, där informationssökning diskuteras såväl ur ett allmänt perspektiv som ur 
ett skolperspektiv, får illustrera hur synen på eleverna centreras kring följande begrepp: 
”förmåga”, ”nivåer”, ”utsatt”, ”problem”, ”baskunskaper”, ”underlaget”, ”dålig 
skolunderbyggnad”, ”kunskapsspridning”, ”inlärningsstilar”, ”svaga elever” och ”dyslexi”. 
 
ANDERS:  Nej jag tänker bara överhuvudtaget alltså det här med om man nu har dålig skolunderbyggnad då 

och inte är van vid att (.) ta egna initiativ och slå upp och leta upp informationen. Då blir man 
väldigt utsatt också för det det man tar fram så att säga, man litar ju mer på det, man har ju inte 
den kritiska (.) blicken på samma sätt ju om man inte har mer erfarenhet och kunskap bakom sig 
så att säga. Många utav dom här eleverna har ju inte det heller (.) i den utsträckning som man (.) 
tycker att de, man vill att dom ska ha för att klara sig (.) vidare så att säga. Det finns alltid 
begränsningar och mycket som man tycker skulle ha gjorts och som inte hinns med och (.) 
mycket sådana här tillkortakommanden. 

 
Anders talar om sina elevers ”dåliga skolunderbyggnad” och att de inte är vana vid att ta egna 
initiativ. Här menar han att eleverna inte har förmågan att kritiskt ifrågasätta information på 
grund av bristande erfarenhet och kunskap, utan de litar på det som står att läsa. Han talar om 
vad eleverna ”har” och vad han ”vill” att de ska ha med sig men inte hur man skulle kunna gå 
tillväga för att ändra på detta, utan menar att ”[d]et finns alltid begränsningar och mycket som 
man tycker skulle ha gjorts och som inte hinns med…”. Användningen av pronomenet ”man” 
kan ses som ett uttryck för lärarkollektivets åsikt, på samma sätt som användningen av ”man” 
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uttrycker elevkollektivet, men det kan även uttrycka ett passivt förhållningssätt som gör den 
talande mindre ansvarig för det som ”skulle ha gjorts”. I citatet framträder det tydligt hur talet 
om elevers förmåga bidrar till att undervisning i informationssökning får stå tillbaka.  
 
Att talet om skolans struktur och organisation styr gymnasielärarna och bidrar till att 
undervisning i informationssökning kommer i skymundan visar nedanstående citat. De 
begrepp som är centrala i samband med detta är ”kultur”, ”systemet”, ”skolformen”, 
”biblioteket”, ”kärnämnen”, ”struktur”, ”organisatorisk”, ”kursutformning”, ”lokalerna” och 
”fysiskt”. 
 
I citatet, som föregåtts av Birgers redogörelse för hur han arbetar i biblioteket och de övriga 
lärarnas fastställande av att ingen använder biblioteket så mycket som Birger, kommer talet 
om skolans struktur och organisation få funktionen av ett hinder. Att se på 
informationssökning som ett sätt att undervisa och en väg till lärande i stället som en del av 
undervisningen blir därmed inte möjligt.  

 
BIRGER:  Men det då är det så att det här du pratar om [vänder sig till moderatorn] case och tematiskt och 

det styrs ju väldigt mycket vilken kultur som finns på skolan. Alltså nu nu pratar vi ofta om 
skolor som har som sin idé. Skolan är byggd f-, byggd. Nu ska vi starta en skola (.) och den ska 
bygga på den här pedagogiken (.) och så gör man lokaler och allting utifrån det här va (.) och 
schema och allting. Men här är det ju så att vi har ett ett schema som ser annorlunda ut så att när 
vi ska jobba (.) tematiskt lärare emellan, då måste vi göra lite brott mot systemet dessutom, mot 
schemat och så. Och det i sig tar ju mycket kraft. Så det blir ju inte lika naturligt då. Även om vi 
då givetvis försöker hitta samarbetsmöjligheter och göra dom här (.) vad ska jag (.) tematiska 
arbetena. Men däremot söker vi väldigt mycket information i kla- i i (.) i dom olika ämnena. 
Men biblioteket här är inte [Någon harklar sig] (---) ett bibliotek som inte kanske är uppbyggt (.) 
ifrån början utifrån detta. Utan det är uppbyggt med att låna en bok. Och så ska en bibliotekarie 
(.) ja [skrattar] låna ut boken. Det är alltså inte (.) eh uppbyggt kring a-att det ska vara en stor 
studiehall, där eleven ska jobba väldigt mycket och bibliotekarien då kanske (.) ska helst gärna, 
skulle jag vilja ha, pedagogisk färdighet. Veta vilka ämnen jag har, vilka olika nivåer det finns, 
vad man gör i svenska och så. Den traditionen finns inte här va. (Utan) det tar det tar (.) ett tag 
innan det (.) kanske ska riva en del väggar innan det ska bli (.) fungera på vettigt sätt alltså. 

 
För att kunna arbeta utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt där vägen till lärande sker genom 
informationssökning, krävs skolor med en genuint uttalad ”idé” där pedagogiken, 
organisationen ”schema” och de fysiska förutsättningarna ”lokaler/…/utifrån det här va” 
samverkar enligt Birgers utsaga och att de (lärarna) ”försöker hitta samarbetsmöjligheter”. 
Han stärker sin argumentation genom att använda en metafor ”brott mot systemet”, för att 
förtydliga vad som krävs för att uppnå detta. Skolans struktur och organisation blir därmed ett 
hinder och som exempel på detta nämns biblioteket, som enligt Birgers argumentation, är 
uppbyggt traditionellt och har bibliotekarier som varken är insatta eller införlivade i skolans 
arbete, utan finns som en del av skolans organisation. 
 
Citatet avslutas med ett till viss del kritiskt synsätt på de nuvarande undervisningspremisserna 
som omöjliggör lärande genom informationssökning, vilket artikuleras som ”fungera på ett 
vettigt sätt alltså” och lösningen är förnyelse, vilket uttrycks med metaforen ”riva en del 
väggar”. Hela utsagan är byggd utifrån en kontrastering mellan skolor som uttrycker ett 
medvetet pedagogiskt förhållningssätt och den faktiska skolan Birger uttalar sig om, vilket 
artikuleras i ”Men här är det ju så att vi…”.  
 
Citatet visar tydligt lärarnas medvetenhet om vikten av undervisning i informationssökning 
som utgår från tanken om ett problemorienterat undervisningssätt. Enligt Birgers utsaga har 
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lärarna alltså svårt att implementera den undervisningsmetodik som möjliggör elevers 
självständiga lärande genom informationssökning. 
 
De olika sätt att tala om undervisning i informationssökning i det inspelade materialet från 
fokusgruppdiskussionerna som vi kallar tolkningsrepertoarer, innehåller återkommande 
referenser till elevers förmåga och skolans organisation. 

6.2 Informationsrepertoaren 
 
Inom Informationsrepertoaren träder en föreställning om undervisning i informationssökning 
fram som innebär att eleverna lämnas helt utan stöd och styrning; denna föreställning 
artikuleras som att man helt enkelt släpper eleverna fria. Talet kretsar genomgående kring 
begreppet ”information”. Utgångspunkten inom denna repertoar är att informationsflödet i 
samhället är överväldigande och att det därför är mycket svårt att hjälpa och stödja eleverna 
genom att bedriva någon strukturerad form av undervisning. I lärarnas tal tar detta sig uttryck 
i att man talar om tidsandan och man menar att denna nya tid bjuder på så många möjligheter 
samtidigt som den ställer andra krav på undervisningen och hur man ska vara som lärare. Den 
traditionella lärarens roll kontrasteras mot rollen som handledare. Att tala om undervisning i 
informationssökning förknippas med något kravfyllt, vilket uttrycks av Birger i följande citat 
som centreras kring begreppet ”tidsandan”. 
 
BIRGER:  /…/Se:n ä:r det så att tidsandan idag är ju helt annorlunda. Allt går ju fortare och allt mycket 

snabbare, ibland kan jag tro att vi till och med (.) får hjälpa eleverna och stanna upp lite. E:h för 
de, stressa ner dom lite (.) istället. I den här enorma (.) stress och informationsflödes som rullar 
igenom dom va. Jag brukar ta exemplet telefonen. Dom såg likadana ut från 1920 till 1970. För 
femtio år det var en lur och skiva som man snurrade på. Idag e:h skrattar dom när jag berättar det 
i klassrummet. Hur ofta byter dom telefon? Alltså det, det visar bara exempel på hur hur (.) 
utvecklingen går så väldigt snabbt va. För vi har, vi har mycket eh vi kan inte (.) ha krav på oss 
att vi ska bara .hh det där ska vi ge och det ska vi vilja ge. Vi kan nästan ibland bara (.) vara och 
så. 

 
I citatet fixeras betydelsen av ”tidsandan” genom följande ord och fraser: ”allt går ju fortare”, 
”stress och informationsflödes”, ”utvecklingen går så väldigt snabbt” och ”krav”. Retoriken i 
Birgers uttalande syftar till att visa svårigheterna med att undervisa elever i 
informationssökning. Det finns helt enkelt för mycket information i samhället, utvecklingen 
går för snabbt för att man ska kunna hänga med och undervisning i informationssökning 
uppfattas därför som ytterligare ett krav som läggs på lärare. Genom att konstruera problemet 
som ett allmängiltigt fenomen (att det finns för mycket information i samhället) ökar 
trovärdigheten i det som han säger. Birger använder sig av kontrasterande motsatspar: ”allt 
går fortare” – ”stanna upp”, ”krav” – ”bara vara” för att underbygga och förstärka sitt 
uttalande att det enda möjliga förhållningssättet gentemot eleverna är att hjälpa dem att stanna 
upp och att det räcker att man som lärare egentligen bara finns till. Här skulle man kunna tala 
om ett slags ideologiskt dilemma för Birger som menar att informationsöverflöd och teknisk 
utveckling inte nödvändigtvis behöver föranleda förändrat undervisningssätt. Vi tolkar det 
som att han får problem med denna inställning i förhållande till en allmän uppfattning som 
förespråkar mer tekniskt avancerad undervisning som rimmar bättre med det överflöd av 
information som samhället karaktäriseras av. 
 
Som Birger påpekar är det inte bara överflödet av information som kännetecknar ”tidsandan” 
utan det är också teknikens utveckling. Den traditionella synen på lärare som förmedlare av 
kunskaper står på spel i detta tal. I följande exempel redogör Anna för hur den digitala 
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utvecklingen medfört att vissa elever besitter mer kunskaper om exempelvis datorer och 
program, vilket i slutändan medför en annorlunda roll för läraren. 
 
ANNA:  Men också detta med att nya tekniker (.). Att den digita- eller jag tänker det med foto. Där var 

det absolut så. Att där hade jag ju (.) öh ett tag då. Jag vet att jag har ett kunnande i bild. Den är 
jag (.) helt säker på och den är jag stadgad i och jag kan min bildteori och you name it. Men (.) 
det kan mycket väl vara så att en elev kommer och har mer kunskaper än mig digitalt. Eller (.) 
förut iallfall. Ö:h för att dom hade (.) datorer och program och (.) eh (.) har aldrig haft något 
annat minne än att leva in in i datorn. dom har inget minne (.) av att jobba (.) analogt med 
någonting. Och det är klart att dom kanske kan mer, det vill säga då är min handledarroll 
annorlunda. För att vi le-lever i en ny tid då. 

 
Anna positionerar sig som en lärare som är kunnig inom sitt ämnesområde genom uttalandet 
”Jag vet att jag har ett kunnande i bild”, men som har tvingats omförhandla sin roll i takt med 
den tekniska utvecklingen. Att eleverna kan ”mer” i vissa avseenden betonas starkt. 
Uttalandet ökar i trovärdighet genom att hon generaliserar synen på eleverna som att de inte 
har något annat minne än att ”leva in i datorn”. På flera andra ställen i vårt material framställs 
eleverna som generellt sett duktiga på datorer men att de egentligen inte är så duktiga på att 
söka information. I Annas utsaga synliggörs tekniska termer som hör ihop med den nya tiden; 
”datorer” och ”program”, ”digital” och ”analog”, av vilka de senare betonas särskilt starkt i 
hennes uttalande. I hennes uttalande lyfts elevernas kunnande upp ur teknisk synpunkt och en 
positiv elevsyn manifesteras. 
 
Bjarne menar på liknande sätt att tekniken har komplicerat verkligheten för den undervisande 
läraren. 
 
BJARNE:   =Men just datorernas eh ja intrång om man nu får säga så, har ju har ju verkligen (.) inte ställt till 

det men det har ju verkligen (.). På sätt och vis har dom ju komplicerat situationen väldigt 
mycket. För det finns så mycket mer nu och ta hänsyn till. Det finns så otroligt många 
möjligheter som jag tror kan bli lite nästan lite blockerande om man inte vet hur man ska 
handskas med= 

BIRGER:  =A gö- (---)= 
BJARNE:  =med all den här informationen. Alltså ger jag upp och så väljer man (.) Jag googlar det där och 

så. 
BIRGITTA:  Men man kanske googlar istället för och tänka. 
 
I citatet förmedlar Bjarne med hjälp av metaforen ”datorernas intrång” en bild av att 
verkligheten tränger sig på med alla möjligheter som erbjuds och som kan bli blockerande. 
Detta gäller såväl för den enskilde eleven som läraren. ”/…/ man kanske googlar istället för 
att tänka”, säger Birgitta. Genom att använda pronomenet ”man” visar både Birgitta och 
Bjarne att strategin ”googla”, skulle kunna gälla såväl lärare som elever och även inbegriper 
dem själva. Att ”googla” representerar ett förhållningssätt till informationssökning som 
innebär att man söker fritt. Här talar man om fri informationssökning i negativa ordalag; som 
en konsekvens av den komplicerade tekniska utvecklingen. Fokus ligger på vad eleverna gör, 
inte på hur lärarna stödjer elevernas informationssökning. Genom att lyfta fram eleverna 
pareras det som inte görs. 
 
I följande citat centreras talet kring att det finns för mycket information i samhället och 
undervisning i informationssökning uttrycks som att släppa fritt. Här blir det tydligt hur man 
inom informationsrepertoaren använder sig av kontraster och motsatsord. 
 
BIRGER:  Jag tror vi behöver hjälpa eleverna mer med det som är, att sovra information för dom har ju för 

mycket information. [Jakande svar från många] De:t (---) kanske inte (.) ja delvis nästan lurar 



 

 36 

dom när vi släpper dom helt fritt i informationssök- för dom de klarar inte av a:lltid att, ja dom 
klarar inte av och sovra. Man får styra dem ganska hårt alltså= 

BJARNE:  =Det är väl ett problem också kanske det här med att (.) det är svårt att vara med eleverna när 
dom arbetar med källorna. I och med att det kan vara problem att få tillgång till datasalarna. Eh 
ibland och då släpper man dom kanske lite friare. Att om om jag gör det här hemma man har 
tillgång till e:h Internet hemma och då sitter man hemma med det. 

BO:  Och föräldrar. 
BJARNE:  Ja (.) och föräldrar. I vissa fall ja. 
 
I Birgers uttalande artikuleras följande begrepp och uttryck tillsammans: ”för mycket 
information”, ”sovra”, ”släppa helt fritt” och ”styra ganska hårt”. Här är det mängden 
information som är problemet och som eleverna måste lära sig att bemästra genom att sovra. 
Uttrycken ”släppa helt fritt” och ”styra ganska hårt” kan sägas stå i ett motsatsförhållande. 
Birger uttalar sig dömande om företeelsen bland lärare att släppa eleverna fritt när de söker 
information genom användningen av förstärkningsordet ”helt” i form av en 
extremfallsformulering. Genom att använda sig av pronomenet ”vi” blir det på sätt och vis 
möjligt för Birger att uttala sig kritiskt eftersom han själv inbegrips. Trots att Birger redan 
anslutit sig till kollektivet ”lärare som släpper elever fritt” menar han ändå att ”[m]an får styra 
dem ganska hårt”. Genom att använda sig av egen erfarenhet positionerar han sig som en 
lärare som trots allt stödjer eleverna på något sätt. När Bjarne kommer in aktualiserar han talet 
kring skolans organisation när han säger att det är tillgången till datasalar som hindrar 
undervisning i informationssökning. Det blir helt enkelt svårare att stödja eleverna i 
informationssökningens faser. Vidare citerar han eleverna, ”om jag gör det här hemma”, så 
kallat direktcitat, för att förstärka att det är fler omständigheter som styr i vilken utsträckning 
som lärarna undervisar i informationssökning, till exempel tillgång till Internet och föräldrar. 
 

6.2.1 Sammanfattning av Informationsrepertoaren 
 
Inom Informationsrepertoaren talar man inte om några egentliga undervisningsstrategier, utan 
mycket av talet handlar om att man släpper eleverna fria i sin informationssökning. Det är 
framför allt tidsandans överflöde av information samt den tekniska utvecklingen som 
dominerar talet. Undervisning i informationssökning uppfattas som ytterligare ett krav som 
ställs på lärare. Viktiga begrepp som repertoaren kretsar kring är ”information”, ”tidsandan”, 
”släppa fritt” och ”styra hårt”. Även tekniska termer som hör ihop med den nya tiden 
förekommer. Genom användningen av de retoriska greppen kontrastering och motsatser 
framställs det egna förhållningssättet som det enda riktiga. Extremfallsformulering används 
för att uttala sig dömande om strategin att släppa fritt. Direktcitat används för att hänvisa till 
egen erfarenhet. Inom Informationsrepertoaren står lärares kunnande på spel ur teknisk 
synvinkel; det handlar om att man omformulerar sin roll som handledare. En lärare 
positionerar sig som ämneskunnig i förhållande till de egna eleverna som är mer kunniga när 
det gäller tekniska aspekter som den nya tiden för med sig. Det förekommer också en 
positionering där en lärare framställer sig själv som en som trots allt stödjer eleverna i 
informationssökning. Ett ideologiskt dilemma handlar om att det räcker att som lärare bara 
vara, som ett slags motpol till informationsöverflödet och den tekniska utvecklingen (som 
egentligen ställer helt andra krav på undervisningen). 

6.3 Källrepertoaren 
 
Inom Källrepertoaren är det informationsskällorna som sådana som lärarna talar om och som 
de menar att de lägger fokus på i sin undervisning. Begreppet ”källor” används också flitigt 
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inom denna repertoar och källorna nämns vid namn, till exempel ”NE” och ”Bra Böcker”. 
Andra viktiga ord och uttryck som talet kretsar kring är ”källkritik”, ”ta reda på” och ”fakta”.  
När gymnasielärarna använder sig av Källrepertoaren i sitt tal innefattar det beskrivningar av 
hur de tillhandahåller källor och att eleverna arbetar med dem individuellt. I varierande 
utsträckning läggs fokus på att kritiskt värdera själva innehållet i källorna och för det mesta är 
det eleverna själva som tolkar och värderar. Man talar om ren faktasökning och att eleverna 
ska hitta det rätta svaret. Inom Källrepertoaren framställs undervisning i informationssökning 
dels som styrning i användningen av källor, dels som arbete med själva källorna. 

Undervisning i informationssökning som att styra användningen av källor 
När man inom Källrepertoaren artikulerar undervisning i informationssökning som styrning i 
användningen av källor, framställs vissa källor som bättre än andra. Det blir också tydligt att 
man säger sig arbeta olika mycket med att styra vilka källor som används. 
 
ANNA:  Jag försöker (putta) dom till att kolla på, vi prenumererar ju, eller skolan prenumererar ju på e:h 

Nationalencyklopedin. Att gå, att inte bara gå genom Googles utan att gå genom NE (.) då. (2) 
ANDERS:  Ja det har ju jag också. Sedan har vi vissa andra saker som vi använder till, i engelskan,  så 

använder jag också som dom går in på då, det finns ju andra (.) det är väl Stockholm, någonting 
som har någon sida där som som jag använder, där dom får extrauppgifter då i engelskan. Dom 
kan gå in då som komplement och så här va. 

 
Genom att särskilt betona ”NE”, visar Anna tydligt att Nationalencyklopedin är att föredra 
framför Google. Efter en två sekunder lång paus, håller Anders med och han hänvisar sedan 
till egen erfarenhet när han ger exempel på en källa som han tillhandahåller i undervisningen. 
 
Bland lärarna diskuteras hur (och om) man kan styra användningen av typ av källa, där 
exempelvis tryckta böcker anses vara bättre än Internetkällor. Det verkar råda en konflikt 
mellan att släppa eleverna fria i sin informationssökning så länge man är noga med att de 
redovisar sina källor på ett korrekt sätt och att styra dem till att använda källor av, som man 
tycker, bättre kvalitet. Följande citat visar exempel på detta samt hur termen källa används 
flitigt inom Källrepertoaren. 
 
BERTIL: En annan sak som jag funderar på är (.) när vi har kort- när vi har korta arbeten exempelvis 

sådana här kortkurser som sex- och samlevnad och sådant där (.). Så har jag ju ganska många 
arbeten som bara har Internetkällor och där har jag ju gjort e:n (.) och det gäller även psykologin 
också, korta arbeten i psykologin, har jag inte haft det i år men (.) e:h och då där har jag lagt en 
del krut på verkligen att dom ska redovisa personen organisation som ligger bakom sidan sidan 
det datum dom var inne och det datum sidan [fnissningar hörs] är uppdaterad det kräver jag 
alltid. Det är jag väldigt rigid på. Men där har jag tänkt ibland, ska man ställa krav på att d-de 
alltid ska ha en bokkälla eller ska man försöka styra dom i deras källor här på något sätt så att 
man får in mer böcker eller hur gör ni? 

BO:  Försöker [styra dom till lite mer mer böcker. 
BIRGITTA:                      [Eller 
BERTIL:  Där kan jag inte säga att jag lägger någon energi så. På och styra dem till dom vilken källa dom 

ska välja och så. Kan man göra det? 
BEA:  Det finns vissa lä-lärare som enbart accepterar bokkällor eh i fördjupningar. Eh xxx vet jag [hon 

gjorde i historia i alla fall, är det inte så? 
BERTIL:   [Jaha (.) det är ganska intressant. 
 
Citatet har föregåtts av en diskussion kring översiktsläsning och lästeknik och Bertil markerar 
ett repertoarbyte genom sin introduktion; ”[e]n annan sak som jag funderar på är /…/”. Att 
Bertil menar att Internetkällor rent generellt är av sämre kvalitet förstärks av att han använder 
sig av adverbet ”bara” men också av att han betonar ”böcker”. För Bertil synliggörs ett slags 
ideologiskt dilemma, då han menar att det går bra att enbart använda Internetkällor så länge 
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som eleverna noga redovisar källans ursprung och datum samtidigt som den allmänna 
uppfattningen bland lärarna verkar vara att man borde styra användningen av källorna till 
sådana av bättre kvalitet, exempelvis bokkällor. I det ena fallet släpps eleverna fria i sin 
informationssökning och fokus läggs på redovisningen av källorna medan det andra fallet 
kräver mer guidning och aktiv medverkan från lärarens håll. Bertil positionerar sig som en 
lärare som inte anser det vara värt att lägga ner tid och kraft på att styra till mer böcker. ”Där 
kan jag inte säga att jag lägger någon energi så”. Bea hänvisar till hur andra lärare gör och 
Bertil uttrycker att han tycker att detta tillvägagångssätt är intressant men att det inte är 
aktuellt för honom. 

Undervisning i informationssökning som att stödja arbetet med källorna 
Förutom att styra användningen av källorna uttrycks informationssökning inom 
Källrepertoaren också som att arbeta med själva källorna. Arbetet med källorna handlar om att 
man ska ta reda på rena fakta, sällan att man ska jämföra källor och vara kritisk. Dock 
framställs det som eftersträvansvärt att integrera jämförelse av olika källor i 
undervisningssättet. 
 
ANDERS:  Jag kan ju ta lite kring mera dom här SO-ämnena jag har. Så då har jag ju lite samlad grupp för 

då brukar jag ju vara här i denna lokalen och när jag då har ja geografi, historia, 
samhällskunskap. Om vi då börjar med geografi som vi har kommit in på här då så har vi då haft 
som xxx [namn på lärare] nämnde då: länder som dom har arbetat med då i ett häfte. Dels är det 
då geografiska frågor dom ska ta reda på ja var dom ligger då städer och berg o:ch och så här va. 
Och sen är det lite mer samhällsfrågor också då aktuella saker också om det landet. Vad som har 
hänt nyligen o:ch och tar dom reda på lite fakta kring det här. Och då: då är det ju så då går dom 
ju till datorn. Till exempel när det gäller (.) ja hitta dom hittar kanske inte på kartorna är ju inte 
så detaljerade dom vi har faktiskt va. D-de äldsta kartorna är faktiskt bäst. Vi har inte hittat en 
riktigt bra. Men ibland får man gå in på datorn också till och me:d i Bra Böcker alltså, 
uppslagsverket, kan man hitta bättre kartor då va (.) på landet. Och då tittar dom där. Och så 
finns det ju sidor t ex den här Globalis är det en som heter som dom brukar gå in på. Med 
världskartor o:ch och liknande. Och så är det en som heter Wikipedia punkt org också när det 
gäller då det här med historia och lite mer fakta kring länderna. Så det är dom två i första hand 
som dom använder där va. Men det är också, det är också individualiserat. Även om vi sitter i 
grupp så håller dom på med då på olika: olika länder och efter hur snabbt dom arbetar och vad 
dom är va. Sedan tar vi gemensamma diskussioner ibland till exempel, klart när det gäller 
samhällskunskapen och så här. För det är ju också mycket individuellt ju. Hur snabbt dom 
arbetar sig fram. 

ANNA:  Är jag tillräckligt generaliserande, eller för generaliserande, menar jag, om jag säger att nästan 
alla med dyslexi (.) dom behöver liksom ett ett grundmaterial och står det på ett papper så 
kanske dom letar reda på, detta är fakta men dom har inte det där problemsökande att vara 
kritisk till sin källa utan har dom fått ett papper eller hittar en sida på nätet, då är det sanningen. 
Att dom kanske inte har nästa steg att förstå att det finns olika källor, det finns olika sanningar 
eller (---) det har dom inte förmåga att se. 

AGNETA:  Fast det är inte kopplat skulle jag säga direkt till dyslexi, det är det inte. Men det är klart att har 
man dyslexi så är det ju jobbigt och läsa så att att man sitter ju inte begravd i massor med böcker 
och så. 

ANNA:  Har man fått ett svar så räcker det= 
AGNETA: =men men dyslexi kommer ju på så många olika nivåer. Man kan ju vara väldigt begåvad och 

ändå ha en släng av detta va. 
ANNA:  A: 
AGNETA:  Eller en stor släng. 
ANNA:  Men jag tänker, jag jämför med mina på, e: på, när jag höll på med estetiska programmet. Då var 

ju det en del av en uppgift att hitta flera källor och jämföra. Det har jag ju inte varit med om här. 
Att hitta flera, a det är många [ det stämmer kartböckerna då. Men det [ är ju för  

ANDERS:                         [De:           [de: ju 
ANNA:  att sanningen om var gränserna går ändras. 
ANDERS:  Nej det är inte så stor omfattning och det är vissa elever här som vi säger som är (.) väldigt 

duktiga. Som som mer klarar av den här biten men dom flesta är ju inte det. Och då blir det ju 
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mer, som du säger, att dom inte är så kritiska till källorna och man får försöka verkligen att (---) 
har du tittat nu på några olika och så där. Dom ska lämna in ett arbete och (.). Det är svårt för oss 
och få igång det här va. 

 
I det här citatet är det Anders som berättar om hur han har lagt upp undervisningen i de SO-
ämnen som han har. Han beskriver olika källor som eleverna använder (Bra böcker, Globalis 
och Wikipedia) och att ”de ska ta reda på” olika ”fakta”. Han känner till källorna och 
tillhandahåller dessa i ett häfte. De arbetar individuellt även om de sitter i grupp och ibland 
blir det diskussioner men vi tolkar det som att det är mer för att det förväntas vara just 
”gemensamma diskussioner” i samhällskunskap och inte för att diskutera olika källor och 
deras auktoritet. Anna tar till talet om elevers förmåga och använder sig av kategorisering när 
hon menar att elever med ”dyslexi” inte har ”förmåga” att förstå att det finns ”olika källor” 
eller ”olika sanningar”. Varför Anna tar till detta tal förstår man först några rader längre ned 
när hon jämför organiseringen av undervisningen med hur det var på en tidigare arbetsplats. 
Där hade det varit en del av en uppgift att jämföra ”olika källor”, vilket hon inte hade upplevt 
på samma sätt här. Genom att särskilt betona ”del”, ”uppgift” och ”hitta flera källor” 
kontrasterar Anna den tidigare arbetsplatsens undervisningssätt mot nuvarande. Vi tolkar det 
som att Anna använder detta tal för att kritisera den undervisning som bedrivs. Både Agneta 
och Anders hakar sedan på talet om elevers förmåga. Anders menar att eleverna ”inte är så 
kritiska till källorna” och att han försöker få dem till att titta på olika källor men att ”[d]et är 
svårt för oss och få igång det här va”. Här blir det tydligt hur talet om elevers förmåga styr 
undervisningen genom att sätta gränser för vad som är möjligt.  
 
Det finns också exempel på hur man inom Källrepertoaren talar om att man låter eleverna 
själva tolka källorna. I följande citat, i vilket talet om källorna återkommer genomgående, 
uttalar sig Bo om olika strategier i sin undervisning relaterat till ett undersökande arbetssätt. 
 
BO:  Jag som kom här kan säga någonting. Ehe [skrattar]. Det väl mest effektiva kanske är om man 

får gå direkt på källorna va. Om man har sådana uppgifter i historian va. Till exempel (.) så har 
jag en uppgift att dom ska undersöka förintelseförnekarna vilka argument dom har och försöka 
avslöja dom argumenten och hur dom ljuger och på vilket sätt. Och det blir ju en väldigt (.) 
undersökande uppgift alltså. (Eftersom) dom själva gå in på källorna och försöka tolka dom då. 
Så finns det ju andra uppgifter som xxx sa som är mer indirekta då, att man ska ta reda på 
någonting, om (.) vad kan det vara om (.) till exempel Midsommarkrisen, vad dom tycker om 
den. Eller varför vi började tyskarna passera genom Sverige (---) titta på källorna där och se vad 
dom kommer fram till, vem var det som egentligen bestämde. Sådana saker me:n (.) det är ett 
bra exempel på att dom själva får brottas med källan och egna slutsatser i i förintelseförnekarna 
och så där. (---) i olika hög grad naturligtvis. 

 
Bo menar att det mest effektiva i undervisningen är att eleverna själva får ”gå direkt på 
källorna” och tolka dem. Genom användningen av extremfallsformuleringen ”mest” och stark 
betoning klargör han tydligt sin inställning. Han tillhandahåller källorna själv och så får 
eleverna dra egna slutsatser. Det är underförstått att fri informationssökning inte är speciellt 
effektivt. En annan strategi handlar om att eleverna får ”ta reda på” ren fakta och där är 
uppgiften inte så tolkande. I slutet av stycket griper talet om elevers förmåga in när Bo 
avslutar med att det ”naturligtvis” är så att eleverna brottas med källorna ”i olika hög grad”. 
 
Bjarne uppvisar variation i sin inställning till tendensen att släppa elever fritt när det gäller 
informationssökning. Följande citat har föregåtts av en diskussion kring vikten av ett 
källkritiskt förhållningssätt. 
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BJARNE:  =Risken är väl kanske att käll- om man sysslar för mycket med källkritik i- så försvinner 
kreativiteten och en del blir nog ganska ängsliga tror jag, för och (.) ja verkligen börja leta fritt, 
det tror jag. 

 
Här uttrycker Bjarne att det finns en risk att i sin undervisning syssla med alltför mycket 
källkritik eftersom eleverna då inte vågar gå ut på nätet och söka fritt. Fri informationssökning 
ses, i det här sammanhanget, av Bjarne som något positivt som här artikuleras tillsammans 
med begreppet ”kreativitet”, ett positivt laddat begrepp. Ett ideologiskt dilemma som Bjarne 
ställs inför är att det i allmänhet bland lärarkollektivet anses som en dålig strategi i 
undervisningen att släppa elever fria i sin informationssökning, medan Bjarne positionerar sig 
som en lärare som kan tänka sig att uppmuntra elevernas kreativitet genom att de släpps friare 
när det gäller informationssökning. 

6.3.1 Sammanfattning av Källrepertoaren 
 
Inom Källrepertoaren artikuleras undervisning i informationssökning dels som styrning av 
användningen av källor, dels som arbete med själva källorna. Det är källorna som sådana 
(informationen) som fokuseras inom denna repertoar. Talet om undervisning i 
informationssökning inom Källrepertoaren är i hög grad kontextberoende. Viktiga begrepp 
som används är ”källor”, ”källkritik”, ”fakta” samt ”ta reda på”. Det förekommer även 
namngivande av olika källor. Talet om elevers förmåga används och det blir tydligt hur detta 
styr talet om undervisningen. Här använder sig en lärare av kategorisering för att visa på 
betydelsen av elevers förmåga när undervisningen utformas. När man talar om källkritik kan 
det handla om att jämföra olika källor eller om att låta eleverna tolka källorna själva. Ett 
ideologiskt dilemma rör användningen av Internetkällor jämfört med källor med bättre 
kvalitet, exempelvis bokkällor. Det förekommer en positionering som menar att det går bra att 
enbart använda Internetkällor så länge som eleverna noga redovisar källans ursprung och 
datum. Samtidigt verkar den allmänna uppfattningen bland lärarna vara att man borde styra 
användningen av källorna till sådana av bättre kvalitet, och framför allt då bokkällor. Ett annat 
ideologiskt dilemma rör inställningen att källkritik alltid är eftersträvansvärt. En lärare menar 
att det finns en risk med att syssla för mycket med källkritik då det kan hindra elevers fria 
informationssökning och uppmuntrande av elevers kreativitet. En positiv syn på fri 
informationssökning ger sig tillkänna här. 

6.4 Beteenderepertoaren 
 
Inom Beteenderepertoaren är det talet om hur man som lärare kan stödja elevernas beteende 
på olika sätt som hamnar i fokus. Talet om elevers förmåga griper ofta in i diskussionen här. 
Eleverna framställs som, generellt sett, duktiga på datorer men att de egentligen inte kan söka 
information speciellt bra. Talet kretsar också kring detaljerad sökteknik och att man 
handgripligen får visa hur man ska gå tillväga. Elevers behov av ”struktur” betonas. Andra 
viktiga begrepp inom denna repertoar återfinns inom den tekniska sfären och det kan till 
exempel vara ”datorer”, ”sökteknik”, ”sökord”, ”Artikelsök”, ”fulltext”, ”Internet” och 
”sökmotorer”. Undervisning i informationssökning artikuleras inom Beteenderepertoaren dels 
som att leda steg för steg, dels som att visa hantverket. 

Undervisning i informationssökning som att leda steg för steg 
Undervisning i informationssökning beskrivs här som ett individuellt förfaringssätt och att 
man leder eleverna steg för steg. Det handlar också mycket om vad eleverna har för förmåga 
och att de befinner sig på olika nivåer. 
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M:  Då fortsätter jag komma in på själva ämnet. Då är tanken att ni ska diskutera snarare än att jag 

sitter o:ch frågar så. Men jag har ju några såna här hjälp stödfrågor då. Och det vi kan börja med 
så funderar vi på hur mycket i hur stor utsträckning arbetar ni undersökande, alltså: 
problemorienterat, i grupparbeten, temaarbeten eller där dom får lösa problem själva eller 
liknande. (3) 

M:  Och hur ni arbetar (---) om ni arbetar undersökande? 
AGNETA:  Det är väldigt svårt och svara på. Vi har ju inte på samma sätt klasser som man kanske tänker sig 

eller som jag har borta (.) på (---) på xxx [den andra delen av skolan]. Utan här är det ju varje 
elev för sig. O:ch och då beror det ju på vad dom har för förmåga. Och en del har ju väldigt (.) 
väldigt låg förmåga om man inte leder dem steg för steg. Medan andra är ju väl-, vi har ju några 
som är väldigt duktiga här= 

ANDERS:  =Ja, ja, visst. 
ARVID:  IG till MVG har vi ju bland alla ämnen här nästan=. 
AGNETA:  =Ja 
ARVID:  Sen så sitter vi ju inte, vi arbetar inte i grupper grupper så på det viset utan även om vi har en 

grupp på tjugo elever inne så kanske vi är tre lärare inne samtidigt. Kanske jag har en fem, sex, 
sju i matte och även dom ligger ju på olika nivåer eller har kommit olika långt. Så vi kör väldigt 
individuellt här alltså. Sällan om vi sitter i grupparbete och jobbar ihop (---). 

 
Moderatorn inleder här med att fastställa ämnet för fokusgruppdiskussionen; att det ska 
handla om ett undersökande arbetssätt där elever löser problem själva. I denna inledande del 
aktualiseras med en gång talet om elevers förmåga när Agneta menar att det är elevers 
förmåga som styr vilken undervisning som är möjlig. Man är helt enkelt tvungen att leda en 
del elever ”steg för steg”. Undervisningen beskrivs som individuell och Arvid uttrycker hur 
stor spridningen är vad gäller betyg ”IG till MVG” och att eleverna ligger på ”olika nivåer”. 
Agneta använder kontrastering som retorisk teknik för att peka på spännvidden i 
elevunderlaget. En del elever har ”väldigt låg förmåga” medan andra är ”väldigt duktiga”. 
Denna kontrastering får till följd att undervisningssituationen uppfattas som komplicerad och 
förklarar varför undervisningen i så stor utsträckning beskrivs som individualiserad. 
 
I nedanstående citat talar Birger om hur han använder biblioteket i sin undervisning och hur 
han förklarar olika nivåer och steg i informationssökningen för eleverna. 
 
BIRGER:  Och då har vi ju varit i biblioteket och då har det blivit, har jag förklarat för dem olika nivåer. 

Det här är uppslagsverk, det där är historiska verk allmänna. Kan du gå nästa steg så går du dit 
nästa steg och sedan så kan du gå till skolans Artikelsök. Där får du i och för sig, tyvärr som du 
säkert inte är van vid, faktiskt plocka ut artikeln och kopiera den. Du får den inte i fulltext. Lite 
jobbigt för dem då va. Så att (.) där får dom ju då väldigt mycket bok(.)text. Då kan dom till och 
med skriv litteraturförteckning låter lite till och med lite bättre. För då ser dom böckerna framför 
sig. Och jag tycker nog att det är (2) kan ibland bli (.) ganska bra. Det behöver inte bli så, 
behöver inte bli så hög nivå, så svårt egentligen va. Sedan vill jag alltid om dom h-har I-
Internetkälla att dom skriver en liten rad efteråt vad det handlar om, vad det är för något. Så att 
det finns möjligheter men… 

BERTIL:  Där tror jag ju, jag vet ju inte hur mycket vi lärare använder biblioteket. Jag tror inte så många 
lärare använder det så mycket som dig. 

 
Undervisning i informationssökning beskrivs av Birger som ett logiskt tillvägagångssätt och 
att det ska utföras steg för steg i en viss ordning. Genom att använda sig av pronomenet ”du” 
intar Birger lärarpositionen för att visa konkret hur en undervisningssituation kan gå till. Han 
förmedlar sin egen lärarröst i det aktuella sammanhanget, så kallat direktcitat för att skänka 
trovärdighet åt sitt uttalande. Användningen av de tekniska termerna ”Artikelsök”, ”fulltext” 
och ”Internetkälla” bidrar också till att skänka tyngd åt hans uttalande. Birger positionerar sig 
som en lärare som står på elevernas sida; undervisningen bedrivs i samklang med elevernas 
förmåga när han säger att det ibland kan bli ”ganska bra” och att det egentligen inte behöver 
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bli så ”svårt”. Birger framställer sig själv som en lärare med en pragmatisk inställning till 
informationssökning; han förstår mycket väl att det är ”jobbigt” om man inte får ut artikeln i 
fulltext med en gång och det är också mer praktiskt att vistas i biblioteket när eleverna ska 
skriva litteraturförteckning eftersom de har böckerna framför sig och kan se direkt. 
 
Följande citat, där lärarna från det individuella programmet kommer till tals, har föregåtts av 
en diskussion kring behovet av struktur hos särskilt svaga elever på det individuella 
programmet. En aspekt av undervisning i informationssökning är att man i det här fallet får 
vara mer aktivt nära eleverna. 
 
AGNETA:  Helt och hållet håller jag inte med dig om för det finns ju styrdokument som talar om hjälp till 

elever med olika handikapp. Och och det är ju handikapp dom har dom här eleverna (.) med 
något någon bokstavskombination. Eller även om dom inte har det på papper så så ser vi ju att 
dom har andra svårigheter än den (.) vanlige genomsnittseleven. Och det ska ju skolan möta. Så 
att man kan väl säga att vi eh att handledare tycker jag att man många gånger kan säga att vi är 
också bara det att vi står tätare intill kanske. Det är inte sådant där, sök din kunskap själv och så 
säg till mig om du hittar någonting så sitter jag på lärarrummet (.) [skrattar] utan här får man 
vara mer aktivt nära. Och kanske också säga, ta och välj, du kan titta i boken där borta. Den 
boken (.), förstår du? Och så vara med o:ch låtsas lite intresserad. Nu ska vi se här och, nej det är 
nog inte här du ska bläddra (2), försök åt andra hållet. 

ANDERS:  Men tittar man på grundskolan då så kan ju, om det är det du menar, så är det ju många utav 
dom här som har farit illa av det här arbetssättet va, det kan man ju se. Troligtvis så är det ju så 
det är det vet vi [ ju, att dom svaga eleverna… 

M:         [ Men alla, alla elever. Vissa hävdar ju att dom svaga eleverna, det är inget bra 
arbetssätt för dom svaga eleverna. Utan alltså bortser dom som har dyslexi eller andra (.) 
dokumenterade problem= 

ANDERS: = Det är det jag menar nu att dom klarar inte av att jobba självständigt på det sättet ju med 
läraren som handledare utan dom behöver den strukturen i grundskolan. Och sedan kommer dom 
hit och dom har gått miste om så mycket som dom har tappat (.) på grund av att dom inte har 
klarat det här. Och det är det som vi ser nu också, så att säga, dom behöver ju struktur många 
utav dem och dom [ har varit  

AGNETA:              [ Men en  
ANDERS: oroliga och 
AGNETA: (lärarhandledning) om man kan kalla det så. Man behöver ju inte säga att man inte är handledare 

bara för att man står nära. Det här att man släpper iväg hela gruppen och så ses vi igen är om tre 
veckor och då ska det vara klart och gärna bilder och utskrivet på datorn [ och så. 

ANNA:                         [ Det går aldrig. 
ANDERS:  Nej. 
AGNETA:  Nej det blir oftast sämre. För då är det ju stora sjok avskrivet o:ch och menar, vad är det för 

forskning? 
 
I samtalet aktualiseras såväl talet om skolans organisation, med användningen av begrepp som 
”styrdokument” och ”skolan” i allmänna ordalag, som talet om elevers förmåga. Talet om 
elevers förmåga och att de är i behov av stöd bestämmer i hög grad tillvägagångssättet vid 
undervisning i informationssökning. Eleverna kategoriseras genom användningen av följande 
likställda begrepp och uttryck: ”elever med olika handikapp” – ”någon bokstavskombination” 
– ”farit illa av det här arbetssättet” – ”de svaga eleverna” – ”dyslexi” – ”klarar inte av att 
jobba självständigt”. Denna kategorisering implicerar en grupp elever med grava problem 
som skiljer sig mycket från den ”vanlige genomsnittseleven” och denna retorik rättfärdigar 
undervisningssättet. Undervisningen beskrivs snarare som ett förhållningssätt: ”vi står tätare 
intill” och att vara ”mer aktivt nära”. Det här sättet att tala om undervisning kontrasteras mot 
en föreställning om att när lärare fungerar som handledare så släpper de eleverna fritt; här tar 
Agneta till Informationsrepertoaren i sin argumentation. Genom användningen av direktcitat 
illustrerar Agneta hur det egna undervisningssättet kommer till uttryck: ” Nu ska vi se här 
och, nej det är nog inte här du ska bläddra (2), försök åt andra hållet”. Det egna alternativet att 



 

 43 

undervisa på framställs som bättre och mer lämpligt i förhållande till de egna eleverna genom 
ironiserande. Agneta skrattar när hon säger att ”[d]et är inte sådant där, sök din kunskap själv 
och så säg till mig om du hittar någonting så sitter jag på lärarrummet”.  Agnetas uttalande om 
att ”[m]an behöver inte säga att man inte är handledare bara för att man står nära” visar en 
medvetenhet om att den egna lärarrollen står på spel. Man kan visst vara handledare och 
samtidigt arbeta nära eleverna. Agneta brottas här med ett ideologiskt dilemma som rör 
hennes roll som handledare. Agneta framställer det som att den allmänna uppfattningen är att 
man som handledare inte arbetar nära eleverna. I hennes tal märks det tydligt hur hon får 
problem med denna generella inställning då detta inte stämmer med hennes eget 
förhållningssätt till eleverna. 

Undervisning i informationssökning som att visa hantverket 
Mycket av lärarnas diskussion inom Beteenderepertoaren kretsar kring datorer. Eleverna 
beskrivs som duktiga på datorer i allmänhet men inte så kunniga i att söka information på 
nätet. Det är, inom denna retorik, det praktiska tillvägagångssättet man menar att undervisning 
i informationssökning handlar om. Informationssökning beskrivs här i termer av ”hands-on” 
och ”hantverk” och man kommer ofta in på specifik sökteknik. 
 
Följande citat har föregåtts av en diskussion kring hur man tillhandahåller olika källor till 
eleverna, artikulerat inom den så kallade Källrepertoaren. Moderatorn inleder här med att 
skifta fokus till arbetet med själva källorna. Stödjer lärarna eleverna på något sätt? 
 
M:  När ni råder sådär, du har ju dina geografisidor och du talar för NE och så. Visar ni dem hur man 

jobbar med den sidan eller kan dom sånt? 
ANNA:  De är duktiga på att ho- hitta det själva alltså. Där, där tycker jag inte någon är, liksom blyg. Kan 

man inte säga att dom är, kring datorer. 
ANDERS:  Nä, nä, är det någon som kan det bättre så visar dom andra innan vi hinner reagera. Oftast. 
ANNA:  Ja, ja. Vad ska ja säg. Dom är inte datai:lliterata. Säger man så?  
M: Ja  
ANDERS:  Ja. 
ARVID:  Men en del av, en del av våra ele- våra elever har nog lite svårt även och gå till [datorerna.  
ANNA: [ Jaså? Ja: 
ARVID:  Ja, alla går inte dit= 
ANNA: =Nej. 
ARVID:  Men (.) rent generellt så tror jag att ungdomarna är väldigt bra på det, faktiskt. Ja, a. 
 
Ovanstående citat är intressant för det visar hur lärarna i sitt samtal förhandlar fram synen på 
eleverna. När diskussionen rör datorer ger sig en positiv elevsyn tillkänna; här beskrivs vad 
eleverna inte är, det vill säga ”datailliterata”. Anna verkar närmast förvånad när Arvid nämner 
att inte alla elever går till datorerna, för att i nästa andetag faktiskt hålla med. Arvid räddar här 
situationen genom användningen av en generalisering; ungdomar är ”rent generellt” bra på 
datorer. 
 
I följande två citat artikuleras undervisning i informationssökning som att det handlar om ett 
förmedlande av ett praktiskt tillvägagångssätt. Det första citatet har föregåtts av en diskussion 
kring hur olyckligt det är att de egna lokalerna ligger skilda från övriga lokaler i skolan, 
exempelvis skolbiblioteket, och att lärarna faktiskt inte hade de egna eleverna anmälda till 
informationssökningskursen där under året. 
 
AGNETA:  Nu, nu från början så var det att man gick igenom och sök- sökmotorer och hur man tänker och 

hur den ena fungerar och den andra men i år tror jag dom har gjort projekt (.) mer alltså så att 
man lägger sig med samhällskunskap och svenska och någonting som ska utföras och så med 
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xxx [namn på bibliotekarie] också då. Och där det är inlagt då (.) jämföra källor och. För att 
annars blir det så lätt en sådan här genomgång på en timme den blir ju så lätt= 

ANNA:  =Tjoff borta så där= 
AGNETA:  A ja och så har man hört talas om det och så kanske man till och med skriver ner och Google si 

och så där va. Det är bra på det här viset och Wikipedia och [skrattar] och rätt som det är så när 
man ska ha det så har man glömt det mesta. Utan hands-on är ju väldigt viktigt. (2) Men sedan 
har vi ju naturligtvis informationssökning vi har ju kartböcker (.) dom används ju= 

 
......................................... 
 
ANDERS: Ja det är som du säger i och med att dom saknar dom här mycket baskunskaper va så så kommer 

man ju inte så väldigt ofta upp på dom här nivåerna när dom väldigt intensivt håller på med 
denna biten informationssökning (.) utan det är mer vi ska slussa dom i hamn. Oftast är det ju till 
ett G-betyg och så här va. 

AGNETA:  Ska dom slå upp någonting i en ordbok eller upp- ett uppslagsverk så får man ju ofta hjälpa dom 
och säga att nu ska du slå på B och sedan ska du leta efter ett ett A. A men det är svårt. 

 
I sitt uttalande säger Agneta att genomgångar i biblioteket inte är så effektiva om man inte 
samtidigt får öva på rent praktiskt hur det ska gå till. Att rent teoretiskt gå igenom ”hur man 
ska tänka” är inte mycket värt utan det är viktigt med ”hands-on” istället. 
Informationssökning är ett hantverk och undervisning i detta borde följaktligen bedrivas i 
samma anda. Agneta menar skrattande att man har glömt det mesta när man väl ska använda 
sig av de förmedlade kunskaperna rent praktiskt. Att Agneta skrattar tolkar vi som att hon 
menar att detta absolut inte passar de egna eleverna. I slutet av det första citatet tar Agneta, 
efter en två sekunder lång paus, till Källrepertoaren i sitt yttrande när hon namnger en enskild 
källa; ”vi har ju kartböcker”. I detta citat förmedlas en bild av att mer avancerad teoretisk 
undervisning i informationssökning är förknippad med biblioteket men att den typen av 
undervisning egentligen inte är lämplig för de egna eleverna.  
 
I efterföljande citat diskuteras elevers förmåga och Anders kommer in på att det behövs 
”baskunskaper” för att överhuvudtaget kunna söka information, något som de egna eleverna 
saknar. En negativ syn på elevers förmåga ger sig tillkänna och undervisningens mål beskrivs 
med hjälp av metaforen ”slussa dom i hamn”. Agneta hänvisar till egen erfarenhet när hon 
beskriver tillvägagångssättet vid undervisning: ”nu ska du slå på B och sedan ska du leta efter 
ett A”. Lärarna säger sig stödja eleverna genom att leda de steg för steg. I förhållande till de 
egna elevernas förmåga hamnar lärarna här i ett ideologiskt dilemma då de menar att 
bibliotekets informationssökningskurs inte passar för de egna eleverna. Detta blir 
problematiskt då man som lärare förväntas låta eleverna ta del av bibliotekets undervisning. 
En annan intressant iakttagelse rör Anders uttalande om att eleverna inte kommer upp på de 
nivåerna när de håller på med informationssökning. Han uppfattar det uppenbarligen inte som 
om eleverna håller på med informationssökning. 
 
I följande citat uttrycker Bea förvåning över att eleverna egentligen inte vet hur de ska gå 
tillväga för att söka böcker och att det var hon själv som fick visa hur man skulle göra. Också 
här talar man om biblioteket som den som ska stödja eleverna och hjälpa till med den 
praktiska, handgripliga delen. 
 
BEA:  Jag tänkte det här att jag blir så förvånad när dom i årskurs tre, dom vet att dom ska söka böcker. 

dom går till Stadsbibliotekets hemsida till exempel. Jag har fått (.) handgripligen gått och visa 
dom att du går på Stadsbiblioteket, börjar alltid med sökord. dom kan inte det, när dom ska 
skriva fördjupningen och jag blev väldigt förvånad. Du kan sitta här och kolla upp vad det är för 
böcker. Använd det och det sökordet. Då kommer det fram en massa saker och då kan du se och 
då kan du använda. För att det är Internet som dom använder väldigt mycket. Och då blir ju 
väldigt mycket sämre kvalitet, dom kan inte sålla vad det är för (.) information. Vad det är för 
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kvalitet på det. Så det saknas väldigt mycket. Just att det finns böcker så att man kanske ge 
bokförslag, det har jag gjort också. Men att dom har rädsla för (.) tyngre källor. Om dom vet hur 
dom söker egentligen, tycker jag. 

BIRGER:  Men där skulle jag vilja ha, som du sa biblioteket att att dom i biblioteket har den uppgiften att 
kunna hjälpa dem= 

BEA:  =A= 
BIRGER: =att hitta bra sök, alltså stå framför en dator. Kan (.) du, kan inte du visa mig hur man söker på 

detta. Och så att dom kan liksom kan ha bra sök i biblioteket när som helst under (.) under 
dagen. Håltimme, rast och så kunna gå in och få hjälp just med med den handgripliga saken då 
va eller den , (höll på) och säga, hantverket. Och det kanske inte (.) dom alltid är vana vid att 
göra eller (.) så va. 

BEA:  Nej jag var väldigt förvånad, med att årskurs tre, jag vet inte hur dom söker böcker. Via sökord 
eller författare eller (.) eller så jag trodde att dom kunde. 

BIRGER:  Sådant där kan vi ta upp när vi träffar bibliotekarien faktiskt. 
 
Undervisning i informationssökning artikuleras, i ovanstående citat, som något man 
”handgripligen” gör; det är en teknisk och hantverksmässig procedur. Inte minst förstärks 
detta av användningen av en teknisk vokabulär där ”hemsida”, ”sökord”, ”Internet” och 
”dator” används. Här är det också intressant att se hur Internet generellt likställs med sämre 
kvalitet. Bea menar att hon stöder eleverna genom att ge bokförslag men att eleverna 
samtidigt har rädsla för dessa ”tyngre källor”. Helt klart är att det krävs en viss teknik för att 
få tillgång till dessa källor: ”Om dom vet hur dom söker egentligen”. Även inom 
Beteenderepertoaren aktualiseras talet om att Internetkällor rent generellt är förknippade med 
sämre kvalitet. 
 
Genom användningen av följande begrepp ”att hitta bra sök” – ”stå framför en dator” – 
”biblioteket” – ”handgripliga saken” – ”hantverket”, framställer Birger biblioteket och 
bibliotekarierna som mest lämpade att bedriva undervisning i informationssökning som 
fokuserar den tekniska och rent hantverksmässiga delen. Bea talar om att hon själv har varit 
tvungen att visa ”handgripligen” och hon uttrycker upprepade gånger förvåning över detta. 
Varken Birger eller Bea reflekterar över möjligheten att de själva skulle kunna vara med och 
stödja eleverna i praktisk informationssökning utan de ser det som bibliotekets uppgift. Citatet 
genomsyras av en negativ syn på elevers förmåga i samband med informationssökning och 
det betonas starkt, utifrån en administrativ utgångspunkt, att detta egentligen är bibliotekets 
uppgift. Dock framställs personalen vid biblioteket i den aktuella skolan inte som speciellt 
vana vid den typen av undervisning. Vår tolkning är att lärarna skulle vilja ha ut mer av 
biblioteket än vad de får i nuläget. 

6.4.1 Sammanfattning av Beteenderepertoaren 
 
Beteenderepertoaren karaktäriseras av talet om undervisning i informationssökning som att 
leda steg för steg samt undervisning som att visa hantverket. Tekniska begrepp är vanliga 
inom denna repertoar till exempel ”datorer”, ”sökord”, ”Internet” samt ”hands-on” och 
”hantverk”. Fokus ligger på individen; undervisningen beskrivs som ett förhållningssätt där 
man är mer aktivt nära och som ett logiskt tillvägagångssätt. Lärarnas tal om undervisning i 
informationssökning karakteriseras av att det är oberoende av kontext. Talet om elevers 
förmåga är framträdande. Genom kontrastering av elever med olika förmåga framställs 
undervisningssituationen som komplicerad. Eleverna beskrivs som duktiga på datorer i 
allmänhet (genom generalisering) men inte kunniga i att söka information. Ett ideologiskt 
dilemma rör vilken position man intar som handledare. Om man som lärare är en handledare 
som arbetar nära eleverna framställs detta som problematiskt i förhållande till en allmän 
uppfattning att man släpper eleverna friare i sin informationssökning. Ett annat ideologiskt 
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dilemma som ena lärarlaget ställs inför handlar om bibliotekets informationssökningskurs som 
de menar inte ligger på lämplig nivå för de egna eleverna, vilket också det blir problematiskt 
eftersom den i allmänhet anses som viktig. Inom Beteenderepertoaren talar man om 
biblioteket och bibliotekarierna som de mest lämpliga att bedriva undervisning i 
informationssökning som innefattar den tekniska och hantverksmässiga proceduren. 

6.5 Processrepertoaren 
 
I gymnasielärarnas tal kring undervisning i informationssökning återkommer, inom 
Processrepertoaren, genomgående talet om ”processen”. Det handlar om en process där vissa 
delar fokuseras som exempelvis problemformulering och frågeställningar samt analys. Även 
frågor kring ”fusk” artikuleras bland lärarna. Kännetecknande för Processrepertoaren är att 
man ser till hela processen när det gäller ett undersökande arbetssätt. Processrepertoaren 
kontrasteras mot Beteenderepertoarens fokus på individen och tekniken. Två sätt att 
undervisa på artikuleras inom Processrepertoaren; lärarna talar antingen om undervisning i 
informationssökning som att följa processen eller som att formulera problemet. 

Undervisning i informationssökning som att följa processen 
I samband med de ”nya projektarbetena” diskuteras, i nedanstående citat, betygsättning och 
att det är meningen att man ska bedöma ”processen” och inte enbart slutresultatet. Lärarna 
uttrycker att undervisning i informationssökning bör utformas så att man ska kunna följa 
processen. Här aktualiseras olika delar i processen såväl genom att ta till ett pragmatiskt, 
elevcentrerat förhållningssätt, som genom att lyfta upp ett vetenskapligt förhållningssätt. Dels 
kan man be eleverna beskriva sin process genom så kallad ”bakåtreflektion”, dels kan man i 
den skrivna texten följa tankegångarna som bygger upp analysen och på så sätt få en 
uppfattning om processen. 
 
BJARNE:  Du, det väl, det hänger väl ihop med dom här nya projektarbetena också, att det ska (.) a 

utmynna i det. Det är deras examensprov, att dom ska klara av det här, så man ska kunna följa 
eleven i processen. Och då på något sätt ska man väl (.) när ska man börja med det här med o:ch 
att fokusera på processen kanske mer, eller lika mycket som resultatet. De- 

BIRGER:  Jag brukar ha på nästan alla mina hemuppgifter (.) att det sista är, beskriv kort hur du har 
fullgjort denna uppgift. Alltså dom får dom ju en bakåtreflektion till själva va-vad hur har jag 
betett mig här, tänka i dom banorna. Dom skriver kanske torftigt, men det gör inget, då har dom 
i alla fall tänkt. Då kan man till och med se om dom har a om dom har förstått, va:d (.) Google är 
för någonting eller va:d det här va. A: (.) bra bit på väg. 

BO:  Ett problem tycker jag också, som ni möjligen har med analys-analysen att man har väldigt 
mycket lösa (meningar). Hit och dit, så här det är någon som sagt det och någon som har sagt det 
så att man inte .hh många förstår inte att man måste jag måste en oberoende läsare måste kunna 
följa hur man har kommit fram till, alltså e:h, vetenskapligheten va [skrattar]. Jag brukar skriva 
ibland som kommentar, detta är en svenskuppsats va, det är ingen historisk analys. Utan jag 
måste veta var har du fått det där ifrån, var har du fått det där ifrån. E:h [Någon hostar] också att 
att dom visar att dom kan komma fram till någonting. Det kan vara hur banalt som helst va, men 
men jag måste kunna följa hur har det gått till. 

 
I Bjarnes uttalande kan man ana ett ideologiskt dilemma som handlar om betygsättning och att 
det är meningen att man ska fokusera mer på själva processen men att man i själva verket 
betygsätter projektarbetena utifrån slutresultatet. Birger redovisar i sitt uttalande ett 
pragmatiskt förhållningssätt till eleverna när han ber dem att reflektera över sitt eget 
tillvägagångssätt i samband med hemuppgifter. Han menar att ”[de] skriver kanske torftigt, 
men det gör inget, då har de i alla fall tänkt.” Det viktiga är här inte den skrivna texten i sig 
utan att eleverna uppmuntras att reflektera över vad de gjort, vilka källor de anlitat med mera. 
En positiv elevsyn framträder i Birgers tal. Bo, däremot, uttrycker oro över att inte kunna följa 
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själva analysen som den kommer till uttryck i elevernas egna texter. Han tar till en 
vetenskaplig vokabulär genom användningen av begreppen ”analysen”, ”oberoende” och 
”vetenskapligheten” och man anar en viss ironi genom att han skrattar. I sitt uttalande 
framställer Bo det som att genomskinlighet vid analysen är ett synnerligen svårt mål att nå för 
många elever, vilket ytterligare förstärks genom kontrastering av det egna ämnet (historia) 
mot svenskämnet. Det som eleverna gör i sin ”analys” kan mera jämföras med att skriva en 
”svenskuppsats”, menar han. En viss syn på svenska framträder, där ”vetenskapligheten” i 
ämnet ifrågasätts och han lyfter fram källkritiska aspekter som han menar måste finnas med i 
en historisk analys eftersom det är viktigt att ”kunna följa hur det har det gått till”. 

Undervisning i informationssökning som att fokusera på att formulera problemet 
En annan aspekt av undervisning i informationssökning inom Processrepertoaren som 
framträder rör bristen på tid som medför prioriteringar i undervisningen. När lärarna 
diskuterar utifrån ett perspektiv som ser till hela processen är det speciellt formuleringen av 
själva problemet i det undersökande arbetssättet som man väljer att lyfta fram som det man 
lägger tid på. Talet om skolans organisation och framför allt storleken på klasserna framträder 
som betydelsefullt inom Processrepertoaren. Det blir omöjligt att följa varje elevs unika 
process när klasserna är så pass stora som de är. Undervisning i informationsökning 
kontrasteras inom Processrepertoaren mot Beteenderepertoarens fokus på individernas 
kunskap i sökteknik och lästeknik. 
 
BJÖRN:  Men det är ju: vi har så mycket elever också. Det är ju helt omöjligt o:ch och och liksom följa 

varje elev i processen så. Man skulle ju behöv- [någon hostar]. Alltså ja:g (.) anser ju det att 
klasserna är på tok för stora. Trettiotvå så gånger sju grupper då. Det är helt det är fullständigt 
omöjligt för mig. 

BO:  (Och fullständigt för mig med). 
BERTIL:  Säg att man ska ha exempelvis ha en sex och samlevnadskurs med en kortkurs då på ö:h kan 

ligga över fjorton kan ligga över en period på fjorton veckor och så har du trettiofem elever 
kanske. Och så ska dom göra ett fördjupningsarbete. Då brukar jag lägga krut på att i alla fall 
försöka diskutera frågeställningarna med alla trettiofem. Men under tiden jag gör det, det tar en 
eller ett par timmar att diskutera frågeställningarna med dem. Då får dom ju, i princip, söka 
informationen själv. Så jag menar att, detta här, a-att kunna guida dem i informationssökningen 
.hh det brister hinner man ofta inte tycker jag. 

BO:  Nej, helt riktigt. 
BIRGITTA:  Men en sak som jag tycker, dom tror ofta att dom är så bra på och hitta. Men dom är inte alltid 

så uppfinningsrika när det gäller o: vad man ska söka på. Hitta: (.) rätt sökord så dom kommer 
till rätt ställe. [Medhåll från de flesta] 

 
I ovanstående citat använder Björn en extremfallsformulering för att betona hur ”fullständigt 
omöjligt” det är att få tid till att följa varje elevs process, vilket genererar medhåll. Här tar 
Bertil till talet om skolans organisation med fokus på klassernas storlek. Bertil säger att det 
som ryms inom tidsramen endast blir att diskutera frågeställningarna med samtliga elever. Att 
guida dem i informationssökningen hinner man helt enkelt inte. Birgitta aktualiserar 
Beteenderepertoarens fokus på vad individen kan eller inte kan avseende sökteknik. Här 
märker man tydligt hur man inom Beteenderepertoaren fokuserar tekniken; det gäller att 
”[h]itta rätt sökord”. Skillnaden mellan vad som görs och elevers behov av stöd blir uppenbar. 
 
Ett annat exempel på hur man använder Beteenderepertoaren som en kontrast mot 
Processrepertoaren ges i nedanstående citat där lästekniken bland eleverna slutligen hamnar i 
fokus. 
 
BEA:  Men samtidigt också så går vi nu tillbaka till frågeställningen nu för att beroende lite på vad vi 

har för frågeställning så har man ju (.) analysen också. Och har man väldigt (.) banala 



 

 48 

frågeställningar så är det väldigt svårt att analysera. Och det lämnar aldrig G-nivån. Om man till 
exempel fördjupning man säger formulera några frågor så gör dom det (.) och då är det 
egentligen vad är o:ch a (.) och så egentligen så kan man aldrig analysera någonting djuptgående 
eftersom man (---) ställt en (.) a för banal frågeställning. 

BIRGITTA:  En helt annan sak då som jag har märkt. När man ibla- när man är med dem i datasalen att dom 
som inte är så jätteduktiga, dom kan inte snabbt sovra i materialet.[ för läser dom en halv  

BO:         [Nej 
BIRGITTA:  decimeter text och så ser dom detta handlar om mitt ämne Pjonk (.) så ska alltihopa printas ut. 
BEA:  A ja. 
BIRGITTA:  Alltså den där översiktsläsningen då= 
BO:  =A väldigt dåliga på det= 
BIRGITTA:  =Och [det tror jag man måste träna dom mycket mer i över-översikts (---) [hur man gör det. 
BO:              [Vissa jobbar ju…                  [Lästekniken blir 

sämre för varje år tycker jag. [Ljudliga hostningar] 
 
Bea säger att det finns en tydlig koppling mellan frågeformulering och analys. Analys betonas 
flera gånger. Banala ”vad är”-frågeställningar resulterar i en platt analys. En negativ elevsyn 
ger sig till känna i Beas tal när hon framställer det som att eleverna saknar förmåga till att 
formulera intressanta frågor. Birgitta byter riktning (och repertoar) i diskussionen genom att 
hänvisa till egen erfarenhet: ”En helt annan sak då som jag märkt.”. Hon bygger sedan vidare 
på talet om elevers förmåga när hon hänvisar till att eleverna inte kan sovra i materialet. I 
slutet av citatet går samtalet över till att diskutera lästeknik och vi tolkar det som att lärarna 
här tar till Beteenderepertoaren som en kontrast till Processrepertoarens fokus på 
frågeställning och analys. 
 
I lärarnas diskussion framkommer alternativa positioneringar som kontrasteras mot varandra. 
Olika aktiviteter framställs som mer eller mindre viktiga. Exempelvis verkar det finnas en 
spänning mellan att fokusera på att formulera problemet och att söka efter fusk. 
 
BIRGITTA:  Sedan om man ska byta spår lite. Vi lägger ju väldigt mycket tid på (.) på och söka (.) f-fusk. 
BEA:  A just det [skrattar]. 
BERTIL:  Gör ni det? 
BJÖRN:  A gör ni det?= 
BIRGITTA:  =A jag tycker jag [det kan tar ibland kan ta väldigt lång tid ibland. 
BEA:                 [A, jag gör det. 
BERTIL:  Jaså. 
BIRGITTA:  Och till slut kan man ju hitta då, jag har avslöjat en hel del (.) fusk. 
BERTIL:  Jag kanske är naiv då. Jag lägger inte så vansinnigt mycket energi på det. Jag lägger mer energi 

på att dom ska formulera problemet, mindre energi på och fundera över (.). Men men du lägger 
mycket (---) på det? Spännande mm. 

BIRGITTA:  Men det är ju så här då att när man är svensklärare så vet man hur eleverna formulerar sig= 
BJÖRN:  =Ja. 
BO:  Ja det vet man. 
BERTIL:  Ja. 
BJARNE:  Det kanske är så ja= 
BIRGITTA:  =så att (.) och då ser ju jag direkt att det här har inte den här personen skrivit= [forsätter prata 

men omöjligt att höra vad hon säger]. 
BERTIL:  =Men jag skulle ju snarare säga att jag säger till dem det att detta här, det här det här var väldigt 

formellt skrivet, är det verkligen ditt eget språk? Det här kommer jag nog inte bedöma så högt. 
Men däremot att jag rent konkret går in och försöker bevisa att dom har hämtat det nåt. Det har, 
det lägger jag inte så stor energi på. 

BEA:  Nej men det är stor energi [ibland när man upptäcker att det inte stämmer riktigt så. 
BIRGITTA:                  [ Men ibland (---) 
BIRGER:  Ibland behöver du inte lägga så stor energi, det är bara att gå in på Altavista avancerade 

sökintställningar. Bara en strof och sedan kan du få ett helt arbete.= 
BEA:  =Precis= 
BIRGER:  =Det är inte ofta det sker, men [det händer. Och det är vik- det är viktigt, tror jag, att vi  
BEA:                          [Det händer 
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BJÖRN:                          [Å jo. 
 
BIRGER:  inför eleverna bara talar om för dem att, jag kan, innan jag gör ett sådant här projektjobb. Det 

förklarar jag för eleverna så här gör jag när jag söker jobb. Då vet dom om att jag klarar det 
något sånär. För dom kan dom liksom lika gärna (.) passa sig så. Ofta är det personer som är i 
akut eh (.) nej mycket akut situation då. Som in- är så akut så att dom inte ens tänker efter. 
[Flera instämmanden under Birgers anförande] 

BIRGITTA:  Men jag brukar eller jag har börjat nu, jag tar dem så här (.). Jag talar om att jag misstänker. Och 
så säger jag, var så god sätt dig här nu och så skriv en bit ur din text. (1) Och (.) [någon hostar] 
så antingen får dom inte ur sig någonting eller får dom ur sig något helt annorlunda eller så blir 
det likt. Så vet man. 

 
I utdraget diskuterar lärarna de strategier de använder sig av för att söka efter fusk. Olika 
förhållningssätt till detta kommer upp. Lärarna hävdar att de lägger olika mycket tid på denna 
aktivitet. Bertil (och i viss mån Björn) positionerar sig som lärare som inte lägger tid på att 
söka efter fusk; det framställs som slöseri med tid och energi. Bertil menar att det är just 
själva problemformuleringen som är viktig att fokusera på men han verkar öppen för ett annat 
synsätt när han tillägger att det är ”spännande” att man kan lägga tid på att söka efter fusk. 
Lite senare använder han sig av direktcitat för att visa hur han handskas med problemet ”/…/ 
det här var väldigt formellt skrivet, är det verkligen ditt eget språk?”. Birger använder sig av 
en teknisk repertoar, liknande den som används inom Beteenderepertoaren, för att visa hur 
man kan förebygga fusk genom att informera eleverna vilka möjligheter det finns att upptäcka 
fusk. Även Birgitta hänvisar till egen erfarenhet genom så kallat direktcitat när hon förklarar 
hur hon går tillväga vid misstanke om fusk. Vi menar att det är intressant att följa hur 
aktiviteten att söka efter fusk framställs som mer eller mindre viktig och vilka skilda strategier 
som lärarna säger sig använda. Hela sekvensen tolkar vi som ett slags ideologiskt dilemma 
och hur ett sådant kan komma till uttryck inom ett lärarlag. Ska man lägga tid på att söka efter 
fusk eller att stödja formulerandet av elevers unika frågeställningar? 

6.5.1 Sammanfattning av Processrepertoaren 
 
Talet inom Processrepertoaren konstrueras utifrån en helhetssyn på processen vid ett 
undersökande arbetssätt. Undervisning i informationssökning framställs på två sätt; dels som 
att följa processen, dels som att fokusera på att formulera problemet. Ett viktigt begrepp som 
återkommer är just ”process” men talet centreras också kring ”analys” och ”frågeställningar”. 
Beteenderepertoarens fokus på individen och tekniken används som konstrast mot 
Processrepertoaren. Också inom Processrepertoaren är talet om undervisning i 
informationssökning kontextoberoende. Talet om skolans organisation och framför allt 
storleken på klasserna är viktigt inom denna repertoar. Lärarna talar om bristen på tid som 
medför prioriteringar i undervisningen. Här tar man till extremfallsformuleringar som retorisk 
teknik för att förstärka hur svårt det är att följa varje elevs unika process. En positiv elevsyn 
kommer fram när man talar om att följa processen utifrån en pragmatisk utgångspunkt medan 
en negativ syn på elevers förmåga uppenbarar sig när man tar till ett vetenskapligt 
förhållningssätt. Exempelvis framställs eleverna som dåliga på att formulera frågeställningar 
som kan resultera i en intressant analys. Ett ideologiskt dilemma beskriver betygsättning som 
problematiskt då det är meningen att man ska betygsätta själva processen vid projektarbeten, 
inte enbart slutresultatet. Ett annat ideologiskt dilemma handlar om den spänning som verkar 
finnas mellan att lägga tid på att söka efter fusk eller att fokusera formuleringen av problemet. 
Skilda positioneringar förekommer bland lärarna. När lärarna diskuterar strategier för att 
upptäcka fusk används direktcitat som retorisk teknik för att hänvisa till egen erfarenhet. 
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6.6 Den Kommunikativa repertoaren 
 
I den Kommunikativa repertoaren centreras talet kring diskussioner, som fungerar som ett 
verktyg i undervisning om informationssökning. Begreppet ”diskussion” blir således ett 
centralt begrepp till vilken följande ord kan knytas: ”resonera”, ”samtal”, ”eftersnack”, ”träffa 
människor” och ”intervjua”. Diskussionerna genererar ett ökat medvetande, det vill säga, 
kunskap hos eleverna och lärarna uttalar sig positivt om eleverna och menar att de är hur 
”intelligenta som helst”. Metoden tycks framför allt vara användbar för elever som har behov 
av stöd, medan den i andra fall inte är det. Trots detta finns en tvekan inför att använda 
diskussioner som metod eftersom den samtidigt utgör ett problem för lärarna, till exempel när 
det gäller lärarnas värdering av elevernas diskussioner. Inom den Kommunikativa repertoaren 
finns dessutom ett implicit utvidgat informationsbegrepp, så som vi tolkar det, då information 
dels förhandlas fram i en diskussion, dels i sig ses som information. Vidare jämställer lärarna i 
vår studie informationssökning med film, intervjuer med mera, till skillnad från de andra 
repertoarerna där information ofta jämställs med text. 
 
Nedanstående citat innehåller beskrivningar av hur kunskap både definieras och erhålls 
genom bearbetning av information i form av gruppdiskussioner och där kunskap ekvivaleras i 
motsats till ”det som finns i böcker” med ”formulera känslor”, ”paralleller till sitt eget liv”, 
”EQ”, ”sammanhang”, ”formulera sin erfarenhet”, ”diskussioner”, ”eftersnack” och 
”delaktigt”. 
 
 
ANNA:  Amen då då kanske jag säger en grej som jag egentligen vill ha svar på får jag när ni säger om 

kunskapssökning så måste jag (.) ändå. Alltså ni ni går ju på Bibliotekshögskolan och då tänker 
ni kunskap som är av den (.) vad ska jag säga (.) mätbar- alltså det som finns i böcker. Jag tänker 
på sån ämne vi har livskunskapen alltså att (.) kunna få hjälp till att formulera känslor och. Jag 
tänker på vi för några dagar sedan så tittade vi på en film och då, det var filmen Crasch, och då 
hade vi en rundgång sedan efteråt vad man kommer och ha med sig av den här filmen. Och det 
är ju ett sätt att få dom till att förs- se parallell i filmen till sitt eget liv. Alltså det är ju också en 
slags kunskap, någon slags vad heter det EQ att öh förstå att rasismen finns i alla klasser, alla 
sammanhang, att mina upplevelser och erfarenheter också är en del av ett större sammanhang 
alltså att att förstå, alltså en slags abstraktionsnivå på det emotionella livet. Det är ju också en 
kunskap men det kanske inte är en kunskap som är (.) alltså dom får ju inte G eller MVG eller 
något sådant där i det men det är ju fortfarande en= 

ANDERS:  =Livskunskap. 
ANNA:  De, a just det. Det är en kunskap i liv- i livet då. [Arvid kommer tillbaka och häller upp kaffe]. 

För där använder ju öh, jag tänker öh a just det, våra filmvisningar och diskussioner öh som 
varit. A jag tycker att det har varit jättevärdefulla erfarenheter att se eleverna reagera öh och att 
själva formulera sin erfarenhet utifrån a filmens upplevelse. A tack [Arvid häller upp kaffe till 
henne]. Så att jag vet inte riktigt. Vad är gälls det? Gills det? 

M:  Jo alltså jag tycker att det i allra högsta grad är kunskap. Det du berättar om det är förmåga till 
analys (.) det är förmåga till [reflektion (.) [det är förmåga till att relatera till sitt eget liv… 

ANNA:            [abstraktion    [a 
M: …det är förmåga och analysera en film eller en text och se aha det är rasistiska förtecken i den 

här. Så det naturl- det är kunskap. 
ANNA:  För att då då har jag, då kanske det är just sådana här elever öh (.) som kanske inte går till 

datorn. Som ändå har (.) kanske hur intelligenta som helst i sin eh s- reaktion på filmer. För jag 
har ju sett, det gick ju i höstas så såg (.) vad hette nu då? 

                         
                          --------------------------------------------------------------- 
 
ANNA:  A men vad hette den då? Jo (.) a:h en film som var väldigt stark och som vi eh hade eftersnack 

efteråt och man kände liksom att det kanske inte är direkt parallell för den var ju så supermörk 
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men klart att det tog alltså (.) e:h (.) det gav ju (.) det var ett bra eftersnack. Jag tyckte det var ett 
jättebra eftersnack= 

ARVID: =A det var det= 
ANNA:  …och där eleverna (.) visade dom här sakerna som du sa nu då. Ö:h (.) på ett ganska inte inte 

självutblottande men men ändå ett a delaktigt sätt. Och det är ju eh och likaså nu då (---) den där 
filmen Crasch och det är ju flera andra gånger som man har sett .hh e:h (2) filmer och som man 
inte kanske räknat med hur eleverna tar emot filmer va eller på vilket vilken slags rel-relation 
man får, eller reaktion man får. Som varit jättespännande. (2) Men det är ju en kunskap, för att 
återknyta då, det är ju inte den där att man ska vara kritisk till kä- eh förlåt. Eh det finns inte ett 
rätt svar, att det är inte en kunskap som är, japp nu hittade du den rätta s- flaggans rätta färger. 
Det är inte mätbart på det sättet. Men det är fortfarande en kunskap. 

M:  Det är bearbetning av (.) intrycket precis som man kan (.) bearbeta en text eller en film eller (3). 
ANNA:  (Urskuldande) Det var mycket ord men jag hoppas att ni fattar vad jag menar. 
M:  Ja. 
AGNETA:  Jo men kunskap är ju inte nå-  (.) det är ju inte bara fakta.= 
ANNA: =Nej nä. 
AGNETA:  utan det är ju vad man gör med. 
 
Annas citat har föregåtts av en diskussion om hur gymnasielärarna arbetar med 
informationssökning i skolsammanhang. En paus i samtalet har inträtt och här positionerar 
hon sig genom att dels ge uttryck för en egen hållning och ett ifrågasättande av vår definition 
av kunskap, dels genom att hon tar till en Kommunikativ repertoar. Hon uppfattar vår 
definition av kunskap som ”mätbar” och något ”som finns i böcker” och berättar om ett 
tillfälle där eleverna fått kunskap genom att bearbeta information, i detta fall en spelfilm, i ett 
större sammanhang. Hon menar att diskussionen efter filmen gav eleverna möjlighet att förstå 
”att mina [elevens] upplevelser och erfarenheter också är en del av ett större sammanhang”. 
Annas val av repertoar kan förklaras av att hon tolkar vår kunskapssyn som hon gör, det vill 
säga att bibliotekarieprofessionens kunskapssyn står i motsatsförhållande till hennes, det vill 
säga lärarprofessionens syn, och repertoarvalet fungerar då som ifrågasättande av vår 
kunskapssyn. Vidare stärker hon sin argumentation genom att använda den egna erfarenheten. 
 
Citatets första avslutande del visar hur Anna och moderatorn löser motsägelserna kring synen 
på kunskap, vilket visar att de använder sig av samma repertoar och Anna avslutar citatet 
genom att bekräfta sin syn på att kunskap inte är att hantera datorer. Vidare visar avslutningen 
att ett pedagogiskt problem uppstått för Anna; nämligen det att hon företräder en viss 
kunskapssyn men samtidigt har problem med hur man värderar och bedömer den uppnådda 
kunskapen hos eleverna när hon säger ”dom får ju inte G eller MVG eller något sådant där 
men det är ju fortfarande en=”. Att ha en viss syn på en företeelse (i detta fall en kunskapssyn 
utifrån en Kommunikativ repertoar) där man inte får alla delar att ”gå ihop” kan sägas vara ett 
ideologiskt dilemma, vilket har uppstått här då hon inte kan utvärdera elevernas kunskap som 
uppkommit ur filmdiskussionen. En förklaring till att Beteenderepertoaren används flitigt av 
de båda lärargrupperna i vår studie kan vara att lärarna har problem med att just värdera 
elevernas kunskaper, vilket är mindre problematiskt om man diskuterar undervisning och 
värdering ur beteendeperspektivet.  
 
Efter det ideologiska dilemmat uttalar Anna en positiv elevsyn; ”just sådana här elever öh (.) 
som kanske inte går till datorn. Som ändå har (.) kanske hur intelligenta som helst i sin eh s- 
reaktion på filmer. ” vilket inte förekommer särskilt ofta när andra repertoarer används. Där 
kategoriseras eleverna ofta som ”svaga elever”. Synen ”just sådana här elever” kan fungera 
som en förstärkning av Annas tidigare retorik som indikerar behovet av ett förändrat 
undervisningssätt som skulle gynna eleverna. 
 



 

 52 

Mellan den första och andra delen av citatet förekommer en kort diskussion om en filmtitel. 
Därefter inleder Anna citatet genom att berätta om en liknande upplevelse, vilket i sig skapar 
trovärdighet för hennes argumentation, av vad en filmvisning kan generera och hon tar 
ställning mot Beteenderepertoaren vars ord och uttryck representeras av ”kritisk till kä-”, ”det 
finns inte ett rätt svar” och ”hittade du den rätta s- flaggans färger”. Moderatorn försöker 
sedan ge ord för vad Anna menar i syfte att finna överensstämmelse. Avslutningsvis 
sammanfattar Agneta diskussionen genom att säga ”men kunskap” och ”det är ju inte bara 
fakta” och ”vad man gör med”, vilket såväl stödjer som sammanfattar Annas retorik. Citatet 
som helhet visar även att flera repertoarer förekommer i talet om kunskap men att lärarna i 
samtalet tar till den Kommunikativa repertoaren i sin retorik. 
 
Nedanstående citat visar dels hur kognitiv auktoritet behandlas vid källkritik och hur värdet av 
informationen förhandlas fram, vilket inte görs när lärarna tar till andra repertoarer, dels hur 
den Kommunikativa repertoaren kontrasteras mot Källrepertoaren.    
 
M:  Me:n om (.) du berättade förut att då springer dom till datorerna och söker svaret men i samband 

med en sådan liten uppgift då, en sådan problemlösning, diskuterar ni någonting om det här med, 
som du tog upp, källor, kritik, eller vad är sanning och så vidare? (1) 

ANNA:  Jag har varit med om en en gång då det har varit, sådan vad ska jag säga, källkritik då. Det var i 
livskunskapen och det var tal om droger. Om var man hittar information. Att då var det någon 
som sa, det var nog xxx [namn på person] då, en av våra kolleger, hade (.) om det var 
Socialstyrelsen eller något sådant där som hade gjort informationshäften och så där. O:ch då 
säger, amen hasch är ju inte farligt. Ja, men var får du den informationen då? Och helt plötsligt, 
där var det liksom en en ingång till att diskutera vad är rätt källa. Va- varför säger din polares 
polares polare då att hasch är ofarligt? Jo, det är för att han säljer. Att, liksom, det finns en liten 
sådan diskussion då och det är ju (.) också en, vad heter det, kritiskt förhållningssätt till sanning 
då. 

AGNETA:  A det beror ju på vad man letar efter för just när man tittar efter droger, och nu är ju xxx inte här, 
det är hon som har livskunskapen, men (.) där är finns det ju jättemycket på nätet. Och det är ju 
jättemånga av dem som helt enkelt säljer på nätet. Så då är informationen annorlunda 
naturligtvis än om Socialstyrelsen eller (.) ett sjukhus är (.) är källa. (2) Så det finns ju anledning 
och (.) diskutera det. Men just det här när dom springer iväg för att titta efter vad är det för färg 
på flaggan så slår dom ju på landet och så får dom ju upp och i bästa fall så får dom en bild då 
eftersom Anders (skrattar) bilder dom är inte i färg nämligen= 

ANDERS:  =(Skrattar) dom är inte färglagda, dom färglägger själv och det det tycker dom är väldigt trevligt 
och samtidigt så lär dom sig förhoppningsvis flaggan på ett bättre sätt va. Det är ju pedagogiskt 
också, det är ju så. Och de, ja många elever som är väldigt svåra att sätta igång med något arbete 
överhuvudtaget dom har tyckt det har varit roligt det här med geografi. Därför har dom haft den 
här uppgiften lite. Det är kombinerat då ju lite olika saker. dom får (.) måla lite grann och dom 
får ta reda på lite fakta då (.) geografiskt plus då samhällsfakta så det är liksom ja, integrerat va. 

 
 
Samtalet ovan har föregåtts av att lärarna uttalat sig om elevernas informationssökning som 
sker genom att de söker information ur givna källor, vilka är utvalda av lärarna. Lärarna har 
därmed fungerat som ett första filter i elevernas informationssökning. Källrepertoaren har 
varit utgångspunkt då Anna tar initiativ till moderatorns fråga huruvida källkritik tas upp i 
undervisningen.  
 
Anna berättar att hon har varit med om det ”en en gång”. Att hon betonar ”en” signalerar 
snarare en positiv upplevelse av hur eleverna fick igång en diskussion om källors värde och en 
positiv syn på elevers förmåga än att källkritik aldrig förekommer, vilket stärks av ”Och helt 
plötsligt, där var det liksom en en ingång till att diskutera vad är rätt källa.”. Annas retorik 
stärks av att hon använder direktcitat, när hon återger elevernas förhandling, huruvida hasch 
är farligt eller inte, med henne. Förutom den positiva synen på elever kan uttalandet i sig 
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signalera, då hon säger ”en, en gång”, att undervisning i informationssökning som källkritik 
snarare är en slump än något vanligt förekommande.  
 
Agnetas utsaga stödjer Annas resonemang då hon säger att ”finns det ju jättemycket på nätet” 
och därmed en anledning till att diskutera källkritik, men i slutet kontrasteras den 
Kommunikativa repertoaren, då hon genom att säga ”Men just det här när dom springer”, mot 
Källrepertoaren, i vilken kritisk belysning eller källors auktoritet inte får någon betydelse. I 
stället kretsar talet i Källrepertoaren kring Internet som något man varnar för och frekventa 
ord inom repertoaren är bland annat ”källor” och ”fakta”. 
 
Källrepertoaren får ytterligare auktoritet av Anders utsaga när han talar om att ”ta reda på lite 
fakta” och ”samhällsfakta så det är liksom ja, integrerat va.” och framhävs även som 
”pedagogiskt” och ”integrerat”, framför allt utifrån synen på eleverna och deras förmåga; 
”många elever som är väldigt svåra att sätta igång”. I motsats till tidigare resonemang om att 
diskussion som metod är gynnsam för framför allt svaga elever, så råder det motsatta 
förhållandet här. 
 
Nedanstående citat har föregåtts av en diskussion huruvida lärarna arbetar utifrån ett 
undersökande arbetssätt, eller problemorienterat, och vad det innebär, när en av informanterna 
vänder riktning på samtalet och kopplar diskussionen till informationssökning. Citatet visar 
den sociala aspekten av informationssökning som den Kommunikativa repertoaren fokuserar 
på.  
 
BIRGITTA:  När du sa, jag tänkte på problemorienterat kopplat till (.) informationssökning då. 
M:  Det behöver inte va det nej. Utan det har ju kommit fram olika förslag här på= 
BERTIL:  =Eh mina elever i miljöpolitiken har nu varit ute och, som problem då, tittat på (.) öh dom olika 

partiernas miljöpolitik. Och sedan har dom försökt göra en analys av då hur hur dom funkar, vad 
som är bra och dåligt, vad som håller, vad som är värdeargument och så där och sedan har dom 
fått jämföra partierna och så har vi disku- haft e:n diskussion seminarium kring det här sedan. 
Det är ju också ganska problembaserat. 

BIRGITTA:  Journalistik, när dom ska u-, och (---) se när dom ska ut och skriva reportage (.). Men då vill vi 
gä-, eller jag gärna att dom (.) alltså träffar människor, o:ch söker upp (.) ställen där dom träffar 
folk. (---) sitta inne då. 

 
Birgittas vändning, som är riktad till moderatorn, om undersökande arbetssätt kopplat till 
informationssökning antyder att hon tolkar vår syn på informationssökning (som 
representanter för bibliotekarieperspektivet) som jämställt med sökning via Internet eller 
böcker. Efter moderatorns kommentar om att det inte behöver vara så visar både Bertil och 
Birgitta i sina utsagor att verktyg i undervisningen är ”har nu varit ute och”, ”diskussion”, ”ut 
och skriva”, ”träffar människor” och ”söker upp ställen där dom träffar folk” och att 
deltagande i olika gemenskaper, i stället för fokus på informationen i sig, är det som styr 
informationens värde och användbarhet. 

6.6.1 Sammanfattning av den Kommunikativa repertoaren 
I den Kommunikativa repertoaren kretsar talet om undervisning i informationssökning utifrån 
begreppet ”diskussion” som således är centralt. Den sociala aspekten betonas snarare än 
informationen i sig och medger en förhandling av informationens värde. I den 
Kommunikativa repertoaren finns således fokus på gruppen och inom denna repertoar sker 
även ett samspel mellan lärare och elever, vilket inte sker inom de andra repertoarerna där 
informationssökning framställs som en individuell aktivitet. Vidare vidgas begreppet 
informationskällor i denna repertoar till, förutom diskussioner, film och intervjuer. Talet om 
undervisning i informationssökning är beroende av kontext, det vill säga typ av information 
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och innehåll. Undervisningens utgångspunkt är elevernas egna kunskaper i denna repertoar 
och här framträder även en positiv elevsyn. I likhet med Processrepertoaren uppkommer ett 
ideologiskt dilemma som handlar om betygsättning då man får problem med att värdera den 
kunskap eleverna faktiskt har uppnått genom en diskussion. Den Kommunikativa repertoaren 
kontrasteras genomgående mot Källrepertoaren där faktasökning betonas och där det 
pedagogiska anslaget framträder. Positionering används en gång då en av lärarna ifrågasätter 
moderatorns (bibliotekarieprofessionens) kunskapssyn. Som helhet tycks man inte inom 
denna repertoar uppfatta att man undervisar i informationssökning, eftersom det sociala 
samspelet och gruppen är i fokus, vilket delvis befästs av retoriken där direktcitat används när 
elevsamtalet återges. 

6.7 Resultatsammanfattning 
I denna magisteruppsats har vi undersökt hur gymnasielärare diskuterar kring undervisning i 
informationssökning i samband med ett undersökande arbetssätt. Vi har låtit två lärarlag, från 
samhällsprogrammet och det individuella programmet, samtala i så kallade fokusgrupper. Då 
vi var intresserade av ”talet om undervisningen”, fann vi att ett diskursanalytiskt 
tillvägagångssätt, med inriktning mot diskurspsykologi, var fruktbart. Den första 
frågeställningen besvarades genom att vi identifierade de olika tolkningsrepertoarer som 
gymnasielärarna använder sig av för att diskutera detta. Vidare har vi, för att besvara vår 
andra frågeställning, analyserat hur tolkningsrepertoarerna är konstruerade, de olika 
subjektspositioner som kommer till uttryck, de ideologiska dilemman som lärarna i vår studie 
ställs inför när det gäller undervisning i informationssökning samt de retoriska tekniker som 
används inom repertoarerna 

6.7.1 De identifierade tolkningsrepertoarerna 
I gymnasielärarnas tal identifierade vi fem olika tolkningsrepertoarer. Fyra av dessa, 
Källrepertoaren, Beteenderepertoaren, Processrepertoaren samt den Kommunikativa 
repertoaren, bär stora likheter med de förhållningssätt till användarundervisning på nätet som 
Olof Sundin har analyserat (Sundin 2005). Källrepertoaren fokuserar själva informationen och 
källorna medan Processrepertoaren fokuserar processen vid informationssökning och ett 
undersökande arbetssätt utifrån ett helhetsperspektiv. Beteenderepertoaren sätter individen i 
centrum medan den Kommunikativa repertoaren behandlar den sociala aspekten av 
informationssökning med fokus på gruppen. I vårt material identifierades även en femte 
tolkningsrepertoar Informationsrepertoaren, vilken tar sin utgångspunkt i 
informationsöverflödet och den tekniska utvecklingen i samhället. 

6.7.2 Tolkningsrepertoarernas konstruktion och funktion 
Inom Källrepertoaren beskriver gymnasielärarna undervisning i informationssökning både 
som styrning av användningen av källor och som arbete med själva källorna. De ideologiska 
dilemman som uppkommer inom Källrepertoaren rör olika källors kvalitet samt ett källkritiskt 
förhållningssätt. Den allmänna uppfattningen bland lärarna verkar vara att man bör styra 
användningen av källor till framför allt bokkällor som anses vara av bättre kvalitet. Samtidigt 
existerar en subjektspositionering där lärare menar att alla källor är godtagbara så länge 
källans ursprung och datum noga redovisas. Ett annat ideologiskt dilemma rör källkritik och 
tanken att ett källkritiskt förhållningssätt alltid är eftersträvansvärt. En lärare menar dock att 
det finns en risk med att syssla för mycket med källkritik då det kan hindra elevers fria 
informationssökning. Tydligt är också hur talet om elevers förmåga dominerar och styr talet 
om undervisningen. Lärarna använder sig av kategorisering och detta fungerar som en 
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retorisk teknik för att visa hur olika kategorier av elever kan ha olika inverkan på hur 
undervisningen utformas. 
 
När lärarna tar till Beteenderepertoaren uttrycks undervisning som att leda steg för steg samt 
som att visa hantverket. Enligt lärarna karaktäriseras undervisningen av att man arbetar nära 
eleverna. Undervisningen beskrivs också som ett logiskt tillvägagångssätt där man 
introducerar källorna i en viss ordning. De ideologiska dilemman som uppkommer inom 
Beteenderepertoaren rör rollen som handledare samt i vilken utsträckning man ska anlita 
bibliotekets kurser. Den allmänna uppfattningen är att man släpper eleverna friare i sin 
informationssökning vid ett undersökande arbetssätt. Denna inställning får de lärare problem 
med som menar att de arbetar nära eleverna. Även inom denna repertoar är talet om elevers 
förmåga framträdande. Genom kontrastering av elever med olika förmåga framställs 
undervisningssituationen som komplicerad. Genom att använda den retoriska tekniken 
generalisering beskrivs eleverna som duktiga på datorer i allmänhet men inte speciellt 
kunniga i att söka information. Undervisning i informationssökning som innefattar den 
tekniska och hantverksmässiga proceduren menar lärarna att biblioteket och bibliotekarierna 
är bäst lämpade för. 
 
Inom Processrepertoaren beskrivs undervisning som att kunna följa processen samt som att 
fokusera på att formulera problemet. Ideologiska dilemman handlar om betygsättning och 
sökning efter fusk. Lärarna menar att det är problematiskt när det även är processen som ska 
betygsättas och inte enbart slutprodukten. Det existerar en spänning mellan att lägga tid på att 
söka efter fusk eller att fokusera formuleringen av problemet. När lärarna diskuterar strategier 
för att upptäcka fusk används direktcitat som retorisk teknik för att hänvisa till egen 
erfarenhet. Inom Processrepertoaren är talet om skolans organisation framträdande. Det 
handlar framför allt om att man inte har den tid som behövs för att kunna fokusera på alla 
delar i processen. I samband med Processrepertoaren tar lärarna till Beteenderepertoarens tal 
om teknik, vilket fungerar som en kontrast till Processrepertoarens helhetsperspektiv. Olika 
slags extremfallsformuleringar används som retorisk teknik för att förstärka hur svårt det är 
att följa varje elevs unika process. 
 
Inom den Kommunikativa repertoaren uttrycks undervisning i informationssökning genom 
gemensamma diskussioner. Samtidigt som den sociala aspekten av informationssökning 
betonas framträder också, till skillnad från övriga repertoarer, en positiv elevsyn. 
Informationens värde förhandlas fram i diskussionerna. Ett ideologiskt dilemma handlar även 
här om betygsättning eftersom lärarna upplever svårigheter med att värdera den uppnådda 
kunskapen bland eleverna enbart med hjälp av diskussion. Den Kommunikativa repertoaren 
kontrasteras genomgående mot Källrepertoaren och dess betoning av faktasökning. En 
subjektspositionering framträder då man menar att den kunskapssyn som 
bibliotekarieprofessionens står för skiljer sig från det man vill förmedla i diskussionerna. 
Lärarna tycks inte uppfatta att de bedriver undervisning i informationssökning när de tar till 
den Kommunikativa repertoaren, eftersom det sociala samspelet och gruppen är i fokus. Detta 
förstärks av de direktcitat som används som retorisk teknik när elevsamtal återges. 
 
Inom Informationsrepertoaren menar lärarna att man, till skillnad från de övriga 
repertoarerna, inte undervisar i informationssökning i någon egentlig mening. Fri 
informationssökning tillämpas och undervisning i informationssökning uppfattas som 
ytterligare ett krav som ställs på lärare. Ett ideologiskt dilemma handlar om lärares 
förhållningssätt att bara vara; ett slags motpol till informationsöverflödet och den tekniska 
utvecklingen som ställer andra krav på undervisningen. Här används extremfallsformulering 
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som retorisk teknik för att uttala sig dömande om strategin att släppa fritt och kontrastering 
och motsatser används för att framställa det egna förhållningssättet som det bästa. Genom 
direktcitat hänvisar lärarna till egen erfarenhet. Inom Informationsrepertoaren står lärares 
kunnande på spel ur teknisk synvinkel; det handlar om att man omformulerar sin roll som 
handledare. En lärare positionerar sig som ämneskunnig i förhållande till de egna eleverna 
som är mer kunniga vad gäller teknik. 
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7. Diskussion 
 
I diskussionen kommer vi att ta upp metodologiska aspekter samt de olika 
tolkningsrepertoarer som vi funnit i vårt material och hur dessa kommer till uttryck i 
gymnasielärarnas diskursiva praktik. Vidare kommer vi att lyfta upp några intressanta resultat 
som vi ytterligare diskuterar. Det handlar om talet om skolans organisation och 
skolbibliotekets roll, ideologiska dilemman samt reflektioner kring den diskursiva praktikens 
eventuella konsekvenser för undervisning i informationssökning. Kapitlet avslutas med 
förslag på några frågeställningar att gå vidare med. 

7.1 Metodologiska aspekter 
 
Vi har i vår studie visat att fokusgruppintervjuer är en mycket fruktbar metod för att komma 
åt den kunskap som konstrueras i ett socialt sammanhang. Genom att studera 
gymnasielärarnas diskursiva praktik i ett lärarlag har vi kommit närmare de föreställningar 
kring undervisning i informationssökning som kommer till uttryck i talet. Vidare menar vi att 
metoden hänger väl ihop med den för studien valda teoretiska utgångspunkten, 
diskurspsykologin som har sin grund i socialkonstruktionismen. I enlighet med den är det inte 
de mentala processerna vi försöker komma åt utan intresset ligger i stället i att upptäcka den 
diskursiva praktik som skapas genom konversation i ett visst socialt sammanhang. Det är 
således inga generella sanningar vi vill avslöja då någon objektiv kunskap ur det 
socialkonstruktionistiska perspektivet inte finns. I stället konstruerar människor gemensamt 
sin sanning genom kommunikation som sedan visar sig i den diskursiva praktiken. 
 
När man använder sig av fokusgruppintervjuer rekommenderas att man använder sig av minst 
tre grupper, men vi menar att med våra två intervjusamtal fick vi ändå en viss variation i talet 
om undervisning i informationssökning. Vidare förekom de olika repertoarerna i båda 
lärargrupperna trots att lärarlagen kom från olika program. I materialet uttrycks dock flera 
gånger att det ena arbetslaget arbetar inom det individuella programmet och att man där 
arbetar under andra villkor och med elever som inte går på ett traditionellt gymnasieprogram. 
Detta skulle kunna påverka resultatet och därmed tolkningarna, men detta att elever saknar 
baskunskaper, behöver lästräning, inte har den kritiska förmågan etcetera framkommer även i 
samhällslärarnas arbetslag. Därmed är talet om elevernas förmåga styrande hos båda 
arbetslagen. Det som är än mer intressant är att synen på undervisning i informationssökning 
ses som ett moment i båda lärarlagen och inte ett förhållningssätt där informationssökning ses 
som en väg till lärande. 
 
Fokusgruppintervjumetoden i sig talar för att den är användbar i liknande studier då den torde 
minska den så kallade intervjuareffekten eftersom diskussionsformen i sig ger deltagarna 
möjlighet att forma innehållet och därigenom bli mindre styrda av våra frågor. Risken att 
informanterna vill svara så ”korrekt” som möjligt minskar således. Den relativt fria 
diskussionen gav oss därmed tillgång till den diskursiva praktik som omgärdar de två 
lärarlagens tal om undervisning i informationssökning, vilket är studiens syfte.  
 
Vår förhoppning är också att metoden medför att diskussionen bland de deltagande lärarna 
fortsätter och med andra ord ger ett mervärde för dem. Williams och Wavells (2006) studie 
visade att de lärare som efter intervjuerna valde att delta i fortsatta observationer och 
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gruppdiskussioner blev mer intresserade av undervisning i informationssökning än de lärare 
som inte deltog i de efterföljande studierna. 

7.2 Tolkningsrepertoarerna och den diskursiva praktiken 
 
De tolkningsrepertoarer som vi funnit representerar skilda sätt att tala om undervisning i 
informationssökning. Fyra av dessa repertoarer (Källrepertoaren, Beteenderepertoaren, 
Processrepertoaren samt den Kommunikativa repertoaren) bär stora likheter med de 
förhållningssätt till användarundervisning som tidigare identifierats av Sundin (2005). Sundin 
menar att dessa förhållningssätt snarare kan ses som ett slags diskurser kring bibliotekariers 
pedagogiska expertis (Sundin 2006, s. 87). Vi menar på liknande sätt att gymnasielärarna i sitt 
tal ger uttryck för olika diskurser kring undervisning i informationssökning så som de har 
manifesterats lokalt i lärarlaget: tolkningsrepertoarer27. Lärarna bygger upp sitt tal och 
använder det för olika funktioner, varför det också är intressant att titta på de retoriska grepp 
som används för att hålla ihop repertoarerna. Både konstruktionen av tolkningsrepertoarerna 
och funktionen av talet utgör således den diskursiva praktiken. I vår analys framkommer 
också att de olika repertoarerna är relaterade till kontexten på samma sätt som i Sundins 
studie (Sundin 2006; Limberg & Sundin 2006). I såväl Käll- som den Kommunikativa 
repertoaren är talet om undervisning i informationssökning beroende av kontexten, det vill 
säga informationens sammanhang och innehåll, medan talet inom Beteende- respektive 
Processrepertoaren är kontextoberoende; det är generella tillvägagångssätt man talar om. 
 
I lärarnas tal framträder ytterligare en repertoar, Informationsrepertoaren, som utgår från en 
syn på den rådande tidsandan, vilken innebär att det finns för mycket information i samhället 
och att den tekniska utvecklingen går för snabbt. Talet inom Informationssrepertoaren 
karakteriseras av att vara kontextberoende. Inom Informationsrepertoaren kommer 
undervisning i informationssökning till uttryck som att eleverna släpps fria i sin 
informationssökning. Vi menar att detta tal snarare bygger på det som hos Kuhlthau beskrivs 
som osäkerhetsprincipen (s. 108-127) och att det är lärarnas egen osäkerhet inför överflödet 
av information och hur man ska gå tillväga som hamnar i fokus inom denna repertoar. 
Uttalandet ”/…/man kanske Googlar istället för och tänka” är ett exempel på det, där ”man” 
kan stå både för eleverna och lärarna. Inom denna repertoar hamnar just lärarnas osäkerhet i 
fokus och synen på sig själv som informationskompetent ifrågasätts. Därmed blir det svårare 
att tala om undervisning i informationssökning och därför släpps eleverna friare. Det blir 
tydligt att lärarna tar till Informationsrepertoaren som en förklaring till varför de inte 
undervisar mer i informationssökning. I Kulthaus studie menade också eleverna att de 
förväntades söka information själva och att formella utbildare spelade en minimal roll i denna 
process (Kulthau, s. 130f). 
 
Inom andra repertoarer däremot, ifrågasätts inte lärarnas egen informationskompetens, till 
exempel inom Beteenderepertoaren där beskrivningarna innefattar hur de själva tar 
kommandot i biblioteket eller framför datorn (jämför exempelvis Birger och Bea). Talet inom 
Informationsrepertoaren kännetecknas av att kontrastering och motsatser används för att 
förstärka att det som elever i själva verket behöver är mer styrning. Extremfallsformulering 
används för att inta en position där en lärare uttalar sig dömande om tendensen att släppa 
eleverna fria i sin informationssökning. Vi menar att det är just lärarnas osäkerhet inom denna 
repertoar som medför lärarnas medvetna retoriska förstärkning. 
 

                                                 
27 Jmf. Tuominen (1997). 
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Källrepertoaren bär tydliga likheter med Sundins källorienterade förhållningssätt (Sundin 
2005, s. 148f). Det är själva informationen, källorna, och beskrivningar av dessa som hamnar i 
fokus. Inom Källrepertoaren varnar man också för källor från Internet som i allmänhet 
framställs som sämre än exempelvis bokkällor. Undervisning framställs dels som styrning av 
vilka källor som eleverna använder, dels som arbete med själva källorna. Inom 
Källrepertoaren kan man säga att Informationsrepertoarens tal om struktur realiseras. Lärarna 
menar att de tillhandahåller källor som eleverna sedan går vidare och arbetar med. Det som 
skiljer sig från Sundins förhållningssätt är däremot en starkare betoning på individen (eleven) 
och dess förmåga. Den retoriska tekniken kategorisering används för att rättfärdiga 
undervisningssättet. Genom att tala om elever med olika typer av problem vill lärarna visa hur 
detta kan begränsa undervisningsmöjligheterna. 
 
Vi finner, i likhet med Sundin (2006, s. 149ff) att det inom Beteenderepertoaren är individen 
som fokuseras. Informationssökning framställs som ett logiskt tillvägagångssätt, en procedur 
som kan genomföras steg för steg i en viss ordning. Som framkommer hos Sundin är det 
också det tekniska tillvägagångssättet som hamnar i förgrunden; detaljerad sökteknik 
diskuteras som ett möjligt undervisningsinnehåll. Att erbjuda en struktur för elevernas 
informationssökning sammanfaller till viss del med den uppfattning om undervisningsinnehåll 
som benämns kategori B inom IDOL-projektet, där exempelvis rätt steg i rätt ordning i en 
arbetsprocess betonas (Limberg & Folkesson 2006, s. 81).  
 
För lärarna i vår studie är det naturligt att man har elevperspektivet i åtanke, speciellt i 
förhållande till det tekniska fokus som ger sig till känna inom Beteenderepertoaren. Vad som 
blir tydligt i förhållande till den tidigare nämnda Källrepertoaren är dock att talet om elevers 
förmåga blir ännu mer framträdande. Också här får kategorisering funktionen av att visa de 
svårigheter som elevunderlaget bereder för undervisningen. Den retoriska tekniken 
kontrastering används för att ställa olika tillvägagångssätt i undervisningen mot varandra och 
rättfärdiga det egna undervisningssättet som förespråkar ett mer nära förhållningssätt till de 
egna eleverna. Eleverna beskrivs, liksom inom Informationsrepertoaren, som duktiga på 
teknik och datorer i allmänhet (genom generalisering), men inte kunniga i 
informationssökning. Utifrån ett slags institutionellt perspektiv (jmf Sundin, s. 149ff) talar 
lärarna om bibliotekarier som mest lämpade att bedriva undervisning i informationssökning 
som innefattar tekniska sökprocedurer. 
 
Inom Processrepertoaren är utgångspunkten en helhetssyn på processen vid ett undersökande 
arbetssätt. Detta stämmer väl överens med Sundins förhållningssätt, i vilket 
informationssökning blir en del av en större problemlösningsprocess (Sundin, s. 151f). För 
lärarna i vår studie framställs undervisning som att följa processen och att koncentrera arbetet 
på själva problemformuleringen. Processrepertoaren har också en del gemensamt med den så 
kallade D-uppfattningen kring undervisning i informationssökning i IDOL-projektet (Limberg 
& Folkesson, s. 89). Den uppfattningen innebär bland annat att stödja eleverna i att formulera 
forskningsfrågor, reflektera över och redovisa sin lärandeprocess och att tänka analytiskt 
kring en uppgift. Lärarna i vår studie talar till exempel om att analysen ska vara lätt att följa 
samt att bakåtreflektion kring användningen av vissa källor uppmuntras. En intressant 
iakttagelse inom denna repertoar rör användningen av vetenskapligt språk kontra ett 
pragmatiskt förhållningssätt. Ett tal som karaktäriseras av vetenskaplighet och analys medför 
en negativ elevsyn medan om man antar ett pragmatiskt förhållningssätt till undervisning så 
blir elevsynen mer positiv. Inom Processrepertoaren finns en medvetenhet hos lärarna om 
betydelsen av problemformuleringen då de menar att en beskrivande fråga inte går att 
analysera särskilt djupgående. Lundh och Sundin (2006) pekar också på betydelsen av hur 
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lärarna formulerar de uppgifter som används i undervisningen. Uppgifterna bör hellre vara av 
problembaserad karaktär än beskrivande. 
 
Till skillnad från Sundin fann vi att det bland lärarna var mer vanligt att använda sig av en 
Kommunikativt inriktad repertoar än som observerades bland de webbaserade användarguider 
han undersökte. Det kanske inte är så konstigt med tanke på att det handlar om lärare och att 
just diskussion och reflektion är vanliga metoder och tillvägagångssätt i undervisningen. Vårt 
resultat stämmer dock inte så väl med den reanalys av IDOL-projektet som gjordes utifrån 
Sundins förhållningssätt, i vilken det inte existerande ett kommunikativt förhållningssätt till 
undervisning (Limberg & Sundin 2006, s. 11f). Limberg och Sundin menar att innehållet i 
undervisning i informationssökning inom IDOL-projektet var begränsat i jämförelse med de 
teoretiska modeller som finns kring informationssökning. De ser exempelvis värdering av 
källor genom förhandling av relevans i olika kontexter samt värdering av trovärdighet och 
kognitiv auktoritet som viktigt att peka på som framtida undervisningsinnehåll. Vår studie ger 
här exempel på att lärare kan ha ett mer utvecklat sätt att tala kring undervisning i 
informationssökning. Inom den Kommunikativa repertoaren var det just förhandlandet av 
värdet av informationen och talet om källors kognitiva auktoritet som kom i fokus (jämför 
diskussionen kring hasch exempelvis). Vi tror möjligtvis att det i vårt fall är användandet av 
fokusgruppintervjuer som metod som kan ha banat vägen för ett kommunikativt 
förhållningssätt till skillnad från de enskilda intervjuer som användes i IDOL-projektet. 
 
Talet om skolans organisation används genomgående och förstärks med hjälp av 
extremfallsformulering för att visa hur omöjligt det är att följa varje elevs unika process. 
Framför allt är det bristen på tid som man talar om. Tiden som resurs hamnar i fokus även i 
IDOL-projektet (Limberg & Folkesson, s. 118f). Medan tidsbristen i vår studie framställs som 
en orsak till varför ett visst undervisningsinnehåll fokuseras (exempelvis 
problemformuleringen) leder tidsbristen till ett socialt dilemma inom IDOL-projektet som rör 
vikten av att eleverna arbetar självständigt kontra tidsbristen (Limberg & Folkesson, s. 114). 
Enligt Limberg och Folkesson handlar avvägningen i undervisningen då om ifall eleverna ska 
serveras färdigt material eller söka reda på det själva (s. 118). Det som blir ett slags 
ideologiskt dilemma i vår studie är om tiden ska läggas på att hjälpa eleverna att formulera 
unika frågeställningar (med vilka det blir omöjligt att fuska) eller om tiden ska läggas på att 
söka efter och bevisa att eleverna har fuskat, det vill säga använt sig av redan färdigt material 
i sina projektarbeten. Vi menar dock att det finns en fara med att tala om att stödja elevers 
problemformulering på det sätt som lärarna i vår studie gör. På det sättet bortses från att 
formuleringen av ett problem fortskrider under tiden som man söker information (jmf. 
Kuhlthau 1993). Tidsbristen som lärarna talar om blir ett problem då undervisning i 
informationssökning helt kommer i skymundan. Processrepertoaren kontrasteras mot 
Beteenderepertoarens fokus på teknik och procedurer. Lärarna tar till Beteenderepertoaren 
som får funktionen av att visa vad som inte görs när det gäller undervisning i 
informationssökning från lärarnas sida. 
 
Genomgående i samtliga repertoarer används i lärarnas tal referenser till egen erfarenhet. 
Detta gör man ofta genom att använda direktcitat. Ofta handlar det om att man ger exempel på 
hur man handskas med elever i undervisningen och talar till dem eller också vad elever brukar 
säga i vissa situationer. Direktcitaten får då funktionen av förstärkning av verkligheten i det 
som sägs; en sorts objektivitet skapas. Kategorisering är också en vanlig teknik och framför 
allt ihop med att elevers förmåga diskuteras. Att använda sig av kategorier i sitt tal medför att 
värderingar och föreställningar kring kategorierna kopplas till det sagda. Kategorier är aldrig 
neutrala och tekniken får till funktion att visa hur undervisningen utformas och att den i vissa 
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fall blir begränsad. Därmed tycker vi att det blir tydligt hur talet om elevers förmåga på sätt 
och vis hindrar talet om undervisning i informationssökning; ett mer utvecklat tal kring 
strategier i undervisningen begränsas därmed. 

7.3 Skolans organisation 
 
I de olika repertoarerna upprätthålls genomgående talet om skolans organisation som ett 
hinder, vilket därmed blir styrande i talet om undervisning i informationssökning. Detta 
framkommer i Processrepertoaren där lärarna, i likhet med Williams och Wavells (2006) 
studie, diskuterar undervisningens ramar i form av konflikter än som möjligheter att utveckla 
informationskompetens. Lärarlagen i vår studie menar att bland annat tidsbrist, brist på 
datasalar, klassernas storlek och problem med att implementera ämnesövergripande aktiviteter 
utgör hinder för undervisning i informationssökning. Därför fokuserar man enbart på delar av 
informationssökningens moment, som till exempel problemformulering, vilket kan tolkas som 
en lösning på problemet med de organisatoriska hindren. En lärare ger uttryck för en mer 
fördjupad tanke kring problemet genom sitt tal om ”att riva en del väggar” och ”brott mot 
systemet”. Detta kan vara ett uttryck för att den syn på lärande där man talar om det livslånga 
lärandet och vikten av att kunna söka och värdera information, som artikuleras i både 
styrdokument och i samhället övrigt, släpar efter i skolorganisationen. En liknande reflektion 
ger även Limberg och Folkesson (2006) uttryck för. Williams och Wavell (2006) menar att de 
som innehar ledande skolroller, till exempel rektorer har en viktig uppgift i att försöka ge 
förutsättningar för att undanröja ovan diskuterade organisatoriska hinder. 
 
I talet framkommer även att lärarna uppfattar sig själva som informationskompetenta, med 
undantag för talet i Informationsrepertoaren, och att informationskompetens är viktigt även 
för eleverna i deras egenskap av studenter och samhällsmedborgare. Trots detta tycks inte 
kunskapen om informationskompetens överföras på eleverna mer än delvis. Detta är något 
som även Merhchant och Hepworths (2002) fann i sin studie. De menar att orsaken till det kan 
vara hinder eller att inga försök görs eller en kombination av dessa. Framför allt är det, enligt 
Merchant och Hepworth (2002), lärarnas avsaknad av medveten förståelse för vilka kunskaper 
som behövs för att undervisa i informationssökning, något som även kan skönjas i vår studie. 
Limberg, Hultgren och Jarneving (2002) presenterar också liknande resultat och menar att 
lärare har otydliga föreställningar om vad informationssökning är och vilka kunskaper som 
krävs för att lära genom informationssökning. För att minska problemet med att 
kunskapsöverföring inte sker föreslår Merchant och Hepworth (2002) att lärarna bör få 
träning i hur man införlivar kunskaper om informationssökning i undervisningen. Detta behov 
av didaktik kring undervisning framkommer även i Lundh och Sundins studie (2006) och de 
menar att högskolebiblioteken skulle kunna få en betydande roll genom att fokusera på 
lärarstudenters kommande yrkesroll. 
 
En eventuell konsekvens av problemen med organisatoriska hinder och avsaknaden av 
kunskapsöverföring mellan lärare och elever är, i likhet med Merchant och Hepworths (2002) 
resonemang, att eleverna dels får svårigheter att klara högre studier, där de förväntas arbeta 
utifrån ett undersökande sätt vilket kräver kunskaper i informationssökning, dels att skolan 
inte förbereder eleverna för det livslånga lärandet. 
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7.4 Skolbibliotekets roll 
 
När lärarna i vår studie diskuterar skolbibliotekarier och skolbibliotekets roll urskiljs 
huvudsakligen två sätt att tala om bibliotek. Man talar om biblioteket ur ett 
organisatoriskt/strukturellt perspektiv samt ur ett undervisningsperspektiv, vilket är nära 
förknippat med synen på biblioteket som serviceorganisation. Vidare är det endast inom 
Beteenderepertoaren som biblioteket och bibliotekarierna diskuteras. 
 
Precis som i den ovanstående diskussionen under rubriken Skolans organisation talar man om 
biblioteket som framför allt ett hinder. I samtalet framkommer uttryck för att biblioteket rent 
fysiskt och organisatoriskt inte är tillfredsställande för att man ska kunna bedriva 
undervisning i informationssökning. Lärarna i B-skolan menar att biblioteket är uppbyggt 
traditionellt på så sätt att det är en plats dit man går för att låna böcker och bibliotekariens 
uppgift är att låna ut dem. Det finns med andra ord ingen fysisk plats för eleverna att studera i; 
en central plats där elever, lärare och bibliotekarier tillsammans skulle kunna mötas. Här 
framkommer en tanke om ett utvecklat samarbete mellan skola och bibliotek för att främja 
elevers lärande, vilket visas i Birger utsaga: /…stor studiehall, där eleven ska jobba väldigt 
mycket och bibliotekarien då kanske (.) ska helst gärna, skulle jag vilja ha, pedagogisk 
färdighet. Veta vilka ämnen jag har, vilka olika nivåer det finns, vad man gör i svenska och 
så.”.  Ett utvecklat samarbete mellan bibliotekarie- och lärarprofessionen är något som 
efterfrågas även i Limberg och Folkesson (2006) och Williams och Wavells (2006) studier.  
 
Den fysiska aspekten tas även upp av A-skolans lärare. Lärarna beklagar det faktum att de 
egna lokalerna ligger skilda från övriga skollokaler, skolbiblioteket inkluderat. Avståndet till 
biblioteket kan förklara att lärarna, vid undersökningstillfället, inte hade anmält eleverna till 
den informationssökningskurs som ges där. Här är det alltså en fråga om tillgänglighet. 
Tillgänglighet till skolbibliotek är en förutsättning för att kunna genomföra ett undersökande 
arbetssätt för att stärka elevernas kunskaper i informationssökning för lärande. Förutom 
fysiska aspekter, framgår det även att lärarna i A-skolan inte tycker att biblioteket kan vara 
flexibelt när det gäller undervisning i informationssökning. De menar att bibliotekets 
undervisning inte är anpassad till just deras elever som behöver mycket stöd. 
 
Det andra perspektivet som lärarna i vår studie talar om rörande bibliotekets roll är 
undervisningsperspektivet. Som nämnts ovan finns en efterfrågan hos båda lärarlagen om 
både samarbete mellan skola och bibliotek samt ökad tillgänglighet. Att man då vid 
diskussionen om vem om ska stå för undervisningen i informationssökning tydligt signalerar 
att det är bibliotekets uppgift kan bero på de rådande förhållandena. Det kan även vara så att 
lärarna inte, vilket uttrycks i Informationsrepertoaren, har nödvändiga kunskaper för att själva 
bedriva undervisning i informationssökning. Detta trots att de, vilket nämnts ovan, uppfattar 
sig som informationskompetenta. Informationsflödet och den tekniska utvecklingen 
problematiseras i Informationsrepertoaren, vilket ger en effekt på den nya lärarrollen, vilken 
uppfattas som krävande. Lärarna ger även uttryck för, i Beteenderepertoaren, att undervisning 
i informationssökning är en teknisk procedur, vilket bäst hanteras av bibliotekarierna eftersom 
lärarna ser på dem som tekniker. Det finns ett visst uttryck för att lärarna själva stödjer 
eleverna i praktisk informationssökning men som helhet ser de det som bibliotekets uppgift. 
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Flera studier, till exempel Limberg, Hultgren och Jarneving (2002) och Limberg och 
Folkesson (2006), visar att undervisning i informationssökning generellt fokuserar på tekniska 
procedurer, specifika källor och demonstration av källor samt att bibliotekets 
undervisningsfokus finns i just tekniska procedurer medan lärarna i förhållande till 
bibliotekarierna har vaga föreställningar om vad informationssökning är. Biblioteket får då i 
lärarnas tal ett slags funktion som serviceorganisation, som så att säga tar vid där lärarna 
själva brister i kunnande. I en tidigare studie, av Schreiber och Alsted Henrichsen (2006), 
kring gymnasiebibliotekariers självförståelse kom det fram att dessa i förhållande till lärarna 
såg på sig själva dels som en sorts servicefunktion åt lärarna, dels som samarbetspartner i 
förhållande till elevers projektarbeten. Det intressanta är att det var just genom 
servicefunktionen som gymnasielärarna menade att ingång till ett mer utvecklat samarbete 
gavs. Vi menar därför att servicefunktionen så som den kommer till uttryck i lärarnas tal inte 
behöver ses som hämmande för utvecklingen av samarbete utan mer som en plattform som 
öppnar upp för samarbetsmöjligheter. 

7.5 Lärarrollen som ideologiskt dilemma 
 
Lärarnas diskursiva praktik kännetecknas av en del ideologiska dilemman vilka medför olika 
konkurrerande synsätt. När gymnasielärarna samtalar förekommer det olika positioneringar i 
förhållande till ämnet undervisning i informationssökning. Dessa ståndpunkter ger ibland 
upphov till spänningar och ett slags dilemman kan skönjas. Dessa så kallade ideologiska 
dilemman uppkommer när en (eller flera) lärare får problem med en inställning som skiljer sig 
från en sorts allmän inställning i ämnet. De ideologiska dilemman som uppträder bland 
lärarna i vår studie handlar om rollen som handledare, synen på källors kvalitet och källkritik, 
betygsättning samt sökning efter fusk. Här väljer vi att närmare diskutera lärarrollen som 
ideologiskt dilemma.  
 
Ett ideologiskt dilemma som uppträder bland lärarna i vår studie handlar om rollen som 
handledare. Bland gymnasielärarna finns en rådande allmän inställning att man i (den nya) 
rollen som handledare släpper eleverna lite friare i sin informationssökning. Att det så att säga 
är förknippat med rollen som handledare. Detta leder till ett ideologiskt dilemma bland lärarna 
på A-skolan som menar att de arbetar mycket mer nära sina elever. De tar avstånd från den 
nya handledarrollen eftersom de har den uppfattningen att det innebär att man ”skickar” i väg 
eleverna som efter ett par veckor får återkomma för att redovisa sitt arbete. Men inom A-
gruppen uppkommer även en annan syn på lärarrollen, men den uppträder i 
Informationsrepertoaren. Där blir rollen som handledare inget problem för en av lärarna i A-
gruppen men den blir annorlunda på grund av att eleverna besitter mer kunskap om datorer 
och dataprogram än läraren. 
 
Dock medför det tilltagande informationsflödet samt den accelererande tekniska utvecklingen 
samtidigt ett hårdare krav på undervisningen med fokus på stöd och struktur som lärarna får 
svårt att leva upp till. Här uppträder ett annat ideologiskt dilemma som vissa lärare får 
problem med; en inställning handlar om att det som lärare egentligen bara räcker att finnas till 
för eleverna och ”bara vara”, vilket inte rimmar väl med kravet på mer utvecklad 
undervisning. 
 
I samtalet kontrasteras därmed rollen som handledare mot den traditionella lärarrollen, vilket 
kan bero på att lärarna inte vet hur de ska förhålla sig till just lärande genom 
informationssökning och det livslånga lärandet där elevernas lärande och utveckling utgår 
från ett undersökande arbetssätt. En annan aspekt är att lärarna inte har tillräckliga kunskaper 
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om varken ny teknik eller vad informationssökningens olika delar handlar om, vilket kan 
medföra att den egna professionen blir hotad och därför undviker man att undervisa i 
informationssökning. Vi tycker oss märka i lärarnas samtal att de har mycket olika kunskaper 
i hur man kan undervisa i informationssökning. Det mest iögonfallande är att undervisning i 
informationssökning tycks vara avhängigt den individuella lärarens intresse eller kompetens. 
 
Den nya lärarrollen är något som även diskuterats i flera studier; att lärare inte har tillräckliga 
kunskaper i informationssökning framkommer bland annat i Limberg, Hultgren och Jarneving 
(2002), Davidsson m fl (2006) och Lundh och Sundin (2006). Att lärarrollen står på spel visar 
Davidsson m fl (2007); framför allt är det IKT-redskapen som ses som hot.  

7.6 Konsekvenser för den pedagogiska praktiken 
 
Vi vill här peka på vilka möjliga konsekvenser för utformning av undervisning i 
informationssökning som gymnasielärares diskursiva praktik kan ge upphov till. Det som vi 
vill framhäva är talet om lärarrollen, talet om elevers förmåga och hur det styr 
undervisningen, talet om skolans organisation vilket medför prioriteringar i 
undervisningspraktiken samt den Kommunikativa repertoarens positiva elevsyn. 
 
Diskussionen om lärarrollen sker framför allt inom Informationsrepertoaren. Mot bakgrund av 
det tilltagande informationsöverflödet sätts lärarrollen på spel på så sätt att man överlåter 
lärandeprocessen på eleverna själva; de släpps fria utan stöd och styrning. Konsekvenserna av 
detta kan bli att man överger elevernas möjligheter till lärande i samband med 
informationssökning ytterligare. 
 
Vi menar att talet om elevers förmåga styr undervisningen i mycket hög grad. Det ligger i 
linje med Läroplanens (Lpf 94) riktlinjer om individualisering (Utbildningsdepartementet 
2006b). Men vi menar att det finns en risk att detta medför att man anpassar undervisningen i 
förhållande till elevernas förmåga på ett sådant sätt att man inte sätter tilltro till deras förmåga 
och därmed inte bedriver någon undervisning i informationssökning alls eller att man endast 
fokuserar på delar av informationssökningsprocessen, istället för att utmana och utveckla 
elevers kompetens i  informationssökning för ett livslångt lärande. Att låta den negativa 
elevsynen styra undervisningen innebär också att lärarna inte diskuterar didaktik kring 
undervisning i informationssökning i någon större utsträckning. 
 
Talet om skolans organisation och tidsbristen inom Processrepertoaren leder till att lärarna 
fokuserar på momentet problemformulering. Vi menar dock att det kan finnas en fara med att 
tala om att stödja elevers problemformulering på det sätt som lärarna i vår studie gör. Detta 
medför att lärarna bortser från att formulerandet av ett problem fortskrider under tiden som 
man söker information. Det är i takt med att mer information införskaffas och studeras som 
eleverna kan formulera sina egna unika problemställningar att utgå från. Tidsbristen som 
lärarna talar om blir ett problem då undervisning i informationssökning tenderar att komma i 
skymundan.  
 
När lärarna tar till den Kommunikativa repertoaren i sitt tal manifesteras en positiv elevsyn 
som bortser från elevers förmåga avseende färdigheter i informationssökning. Detta är något 
som vi finner anmärkningsvärt och intressant i vårt material. Den bakomliggande synen på 
kunskap inom den Kommunikativa repertoaren ligger nära det sociokulturella perspektivet där 
värdet av kunskapen förhandlas fram i ett socialt sammanhang i vilket såväl lärare som elever 
deltar. Fokus i den Kommunikativa repertoaren ligger på gruppen och gruppens sammanlagda 
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kunskaper till skillnad från de övriga repertoarerna som har fokus på informationen i sig samt 
på individen. Den Kommunikativa repertoaren kan bli en ingång till ett mer fruktbart sätt att 
bedriva undervisning i informationssökning på som gynnar både lärare och elever. 

7.7 Förslag på fortsatt forskning 
 
Vår fokus i föreliggande uppsats har varit att få en bild av två lärarlags diskursiva praktik 
avseende undervisning i informationssökning. Vi menar att det skulle vara intressant att låta 
både lärare och bibliotekarier samtala i fokusgrupper om didaktiska frågor kring undervisning 
i informationssökning i syfte att överbrygga olika professioners synsätt som kommer till 
uttryck i talet. Hur förhandlar lärare och bibliotekarier med varandra när de tillsammans får 
diskutera undervisning i informationssökning? Hur positionerar sig de olika yrkesgrupperna 
och vilka ideologiska dilemman kan skönjas? Vilka konkreta förslag på sätt att arbeta med 
undervisning i informationssökning finns? Att studera såväl lärare som bibliotekariers 
diskursiva praktik kan ge en större förståelse för de olika perspektiv och utgångspunkter som 
kan forma undervisningspraktiken och, som vi ser det, en intressant ingång till fortsatt vidare 
forskning kring ämnet. 
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8. Sammanfattning 
 
I denna magisteruppsats riktas intresset mot undervisning i informationssökning i 
skolsammanhang. Särskilt inom utbildningsområdet har informationssökning blivit nödvändig 
för att bilda kunskap, speciellt som ett undersökande arbetssätt som metod fått en betydande 
roll. Undervisning i informationssökning kan utformas på olika sätt beroende på vilken syn på 
kunskap och lärande man har samt vilken profession man tillhör. Det vi kommit att intressera 
oss för är informationssökning i skolsammanhang ur lärarperspektivet. Vi tror att lärare med 
sin pedagogiska/didaktiska kompetens, kan ha en del att tillföra bibliotekarieprofessionen 
genom sitt sätt att tala om dessa frågor. Det kan vara betydelsefullt att bibliotekarier får 
tillgång till hur lärare resonerar kring undervisning i informationssökning samt vilka delar 
som framhålls som viktiga. En sådan kunskap kan bidra till att öka bibliotekariers förståelse 
för lärare när det gäller samarbete. Vi har den teoretiska uppfattningen att människors tal 
kring ett visst fenomen har praktiska konsekvenser för deras handlande, varför vi finner det 
intressant att undersöka undervisning i informationssökning utifrån detta synsätt. I vår uppsats 
hamnar därför själva diskussionen som sådan kring detta ämne i fokus. 
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur gymnasielärare talar om undervisning i 
informationssökning i samband med ett undersökande arbetssätt i en skolkontext. Det handlar 
därmed om att närmare analysera den diskursiva praktik som framträder då gymnasielärare 
samtalar om detta. Med diskursiv praktik menar vi alla (språkliga) sätt med vars hjälp 
människor aktivt producerar sociala och psykologiska verkligheter. Utifrån en analys av den 
diskursiva praktiken vill vi beskriva de tolkningsrepertoarer som gymnasielärare bygger på 
och tar till i samtalet. Tolkningsrepertoarer ses som mindre och mer fragmentiserade, än 
diskurser, genom att de erbjuder människor en uppsjö av retoriska möjligheter. I studien 
undersöks följande forskningsfrågor: (1) Vilka olika tolkningsrepertoarer kan identifieras 
bland gymnasielärare när dessa samtalar om undervisning i informationssökning i samband 
med elevers undersökande arbetssätt? (2) Hur är tolkningsrepertoarerna konstruerade och 
vilka funktioner kan urskiljas? Med funktion menar vi att talet i sig mellan människor alltid 
har en viss funktion, vilken uttrycks retoriskt, och att själva repertoaren i sin tur kan ha en 
funktion. 
 
Den teoretiska ramen för vår undersökning utgörs av diskursanalys med inriktning mot 
diskurspsykologi utifrån Potter och Wetherells teorier (Potter & Wetherell 1987), där syftet 
bland annat beskrivs som att undersöka hur människor strategiskt använder diskurser för att 
framställa sig själva och världen på bestämda sätt i social interaktion. Vi menar att 
diskurspsykologi passar bra för att analysera den diskussion som uppstår bland 
gymnasielärare. 
 
Som metod för insamling av empiriskt material har vi genomfört fokusgruppintervjuer med 
två lärarlag, det ena från samhällsprogrammet och det andra från det individuella programmet, 
vid två olika gymnasieskolor belägna i Göteborgsområdet. För att pröva metoden 
genomfördes först en pilotstudie med en grupp gymnasielärare. Kriterier för urval av skolor i 
vår studie var att det skulle finnas teoretiska program på skolorna samt tillgång till 
skolbibliotek. Sammanlagt deltog sju lärare (två kvinnliga och fem manliga) från 
samhällsprogrammet samt fyra lärare (två kvinnliga och två manliga) från det individuella 
programmet. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades. 
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Analysen fokuserade på att identifiera och avgränsa de tolkningsrepertoarer som 
gymnasielärarna använder med avseende på konstruktion och funktion. I denna identifiering 
har vi inspirerats av de förhållningssätt till användarundervisning som Olof Sundin synliggjort 
i sin analys av webbaserade informationssökningsguider (Sundin 2005). Vidare analyserades 
olika ideologiska dilemman samt subjektspositioneringar som kommer till uttryck i talet samt 
de retoriska grepp som gymnasielärarna använder.  
 
I materialet identifierades fem olika tolkningsrepertoarer: Informationsrepertoaren, 
Källrepertoaren, Beteenderepertoaren, Processrepertoaren samt den Kommunikativa 
repertoaren. Informationsrepertoaren tar sin utgångspunkt i informationsöverflödet samt den 
tekniska utvecklingen i samhället och till skillnad från de övriga repertoarerna säger sig 
lärarna inte undervisa i informationssökning utan menar att man släpper eleverna fritt. 
Källrepertoaren fokuserar själva informationen och källorna och undervisning i 
informationssökning beskrivs både som styrning av användningen av källorna och som arbete 
med källorna. Beteenderepertoaren fokuserar elevers beteende och individen och 
undervisning beskrivs som att leda steg för steg samt som att visa hantverket. 
Processrepertoaren fokuserar processen utifrån ett helhetsperspektiv och undervisning 
beskrivs som att kunna följa processen samt som att fokusera på att formulera problemet. Den 
Kommunikativa repertoaren behandlar den sociala aspekten av informationssökning med 
fokus på gruppen. Undervisning uttrycks genom gemensamma diskussioner. 
 
Två aspekter återkommer genomgående i de olika repertoarerna. Den första aspekten är talet 
om elevers förmåga och den andra är talet om skolans organisation. Eleverna framställs i 
allmänhet som i behov av mycket stöd och struktur och det är framför allt inom 
Källrepertoaren och Beteenderepertoaren som detta tal används. Talet om elevers förmåga får 
funktionen att rättfärdiga talet om de undervisningsstrategier som används. En negativ 
elevsyn träder fram medan en positiv elevsyn framträder inom den Kommunikativa 
repertoaren. Inom Processrepertoaren är det talet om skolans organisation som styr talet om 
undervisningen. Här är det framför allt bristande tid, klasstorlek samt fysiska lokaler som 
utgör hinder för att lärarna ska tala om undervisning i informationssökning på ett mer 
djuplodande sätt. 
 
Genomgående inom repertoarerna hänvisar gymnasielärarna till egen erfarenhet. Detta gör 
man genom att använda direktcitat. Ofta handlar det om att man ger exempel på hur man 
handskas med elever i undervisningen och talar till dem eller också vad elever brukar säga i 
vissa situationer. Direktcitaten får då funktionen av att förstärka det som sägs genom att 
objektivitet skapas. Kategorisering är också en vanlig teknik och framför allt ihop med att 
elevers förmåga diskuteras. Att använda sig av kategorier i sitt tal medför att värderingar och 
föreställningar kring kategorierna kopplas till det som sägs. Tekniken får till funktion att visa 
på hur undervisningen i vissa fall blir begränsad. Därmed tycker vi att det blir tydligt hur talet 
om elevers förmåga hindrar talet om undervisning i informationssökning. 
 
När gymnasielärarna samtalar förekommer det olika positioneringar i förhållande till ämnet 
undervisning i informationssökning. Dessa ståndpunkter ger ibland upphov till spänningar och 
ett slags dilemman kan skönjas. Dessa så kallade ideologiska dilemman uppkommer när en 
(eller flera) lärare får problem med en inställning som skiljer sig från en sorts allmän 
inställning i ämnet. De ideologiska dilemman som uppträder bland lärarna i vår studie handlar 
om rollen som handledare, synen på källors kvalitet och källkritik, betygsättning samt sökning 
efter fusk. Bland gymnasielärarna finns en rådande allmän inställning att man i (den nya) 
rollen som handledare släpper eleverna lite friare i sin informationssökning. Detta leder till ett 
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ideologiskt dilemma bland lärarna på A-skolan som menar att de arbetar mycket mer nära sina 
elever. Dock medför det tilltagande informationsflödet samt den accelererande tekniska 
utvecklingen samtidigt ett hårdare krav på undervisningen med fokus på stöd och struktur som 
lärarna får svårt att leva upp till. Här uppträder ett annat ideologiskt dilemma som vissa lärare 
får problem med, nämligen att det som lärare egentligen bara räcker att finnas till för eleverna 
och ”bara vara”, vilket inte rimmar väl med kravet på mer utvecklad undervisning. Det 
ideologiska dilemmat som rör källors kvalitet handlar om spänningen mellan Internetkällor 
som i allmänhet anses vara av sämre kvalitet och tyngre källor som böcker. Är det acceptabelt 
att enbart använda sig av Internetkällor i ett arbete så länge man noga redovisar ursprung och 
årtal eller ska man styra eleverna till att använda mer böcker? Att i sin undervisning lägga 
fokus på källkritik anses i allmänhet bra men det förekommer också ett ideologiskt dilemma 
där man menar att för mycket vikt vid källkritik kan verka hämmande för elevers kreativa fria 
informationssökning. Fri informationssökning får inom denna retorik positiva konnotationer. 
Ett annat ideologiskt dilemma hänger ihop med tidsbrist och vilka prioriteringar som bör 
göras i undervisningen. Det gäller betygsättning och att denna även borde innefatta processen. 
Det är oftast endast slutresultatet som fokuseras vid betygsättning och inte processen som 
lärarna påpekar. Det framkommer också ett ideologiskt dilemma med tidsbrist som 
utgångspunkt, i vilket lärarna intar olika subjektspositioner; en del menar att genom att lägga 
extra fokus på problemformuleringen kan tiden att söka efter fusk minimeras. Om eleverna 
har en unikt formulerad frågeställning blir det svårare att använda andras material. 
 
Möjliga konsekvenser av den diskursiva praktiken för utformning av undervisning i 
informationssökning som vi vill framhålla är talet om lärarrollen som blir begränsad inom 
Informationsrepertoaren. Vi menar också att talet om elevers förmåga styr undervisningen i 
hög grad samtidigt som talet om skolans organisation också det medför prioriteringar i 
undervisningspraktiken. Vi vill också framhålla den Kommunikativa repertoarens positiva 
elevsyn och det fruktbara sätt som man talar om undervisning i informationssökning inom 
denna repertoar.
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Bilaga 1 E-postbrev till rektorer vid gymnasieskolan 
 
Hej! 
Vi är två studenter som läser biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås 
och som ska skriva vår magisteruppsats. Denna kommer att behandla lärares syn på 
information och strategier för att uppnå informationskompetens hos elever. Den mesta 
forskningen som gjorts inom ämnet har bibliotekarier och elever som utgångspunkt. Därför är 
vi mycket nyfikna på att undersöka just lärares syn, särskilt med tanke på styrdokumentens 
tydliga inriktning på det livslånga lärandet, den föränderliga kunskapen och informationens 
betydelse i samhället. 
 
För vår undersökning är vi intresserade av att intervjua gymnasielärare i en så kallad 
fokusgrupp (4-6 lärare i cirka 1 timme). Därför undrar vi nu om det finns möjlighet att komma 
till er på x-gymnasiet för att informera om undersökningen och få deltagare till studien. 
 
Vi hoppas att ni finner det intressant att medverka i denna studie och därför kommer vi att 
kontakta er via telefon i början av vecka X för att boka tid för en eventuell träff med 
lärarlaget. 
 
Vänliga hälsningar 
 
Hillevi Prell  
Tel: XXX, e-post: XXX  
 
Sirpa Muhli 
Tel: XXX, e-post: XXX  
 

________________________________________________ 
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Bilaga 2 Information till lärare 

 
      2006-04-17 

Information till lärare som vill delta i 
gruppdiskussion om informationssökning 
 
Vad trevligt att just Du vill delta i vår gruppdiskussion om strategier för att arbeta med 
informationssökning och informationsanvändning i skolsammanhang! Vi hoppas att det ska 
bli givande för Din del! Denna gruppdiskussion kommer att ligga till grund för vår 
magisteruppsats vid institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Borås högskola.  
 
Den mesta forskningen som gjorts inom området har bibliotekarier och elever som 
utgångspunkt. Därför är vi mycket nyfikna på att undersöka just lärares syn, särskilt med 
tanke på styrdokumentens inriktning på det livslånga lärandet, nya problemorienterande 
arbetsformer, den föränderliga kunskapen och informationens betydelse i samhället. 
 
Vi vill göra Dig uppmärksam på att all insamlad information kommer att behandlas 
konfidentiellt, det vill säga att ingen utomstående kommer att kunna identifiera just Dina 
uttalanden. 
 
Än en gång vill vi tacka för Din medverkan! Har Du några frågor eller skulle Du få förhinder, 
kontakta oss gärna. 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
Sirpa Muhli    Hillevi Prell 
 
Tel: XXX   Tel: XXX 
E-post: xxx   E-post: xxx 
    
 
 
 
Gruppdiskussionen kommer att äga rum 
den…………… kl…………….. i sal…………………. 
 
Väl Mött! 
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Bilaga 3 Intervjuguide  
 
Fokusgruppfrågor 
 
 

1. Vilka ämnen undervisar ni i? 
 
2. I hur stor utsträckning arbetar ni undersökande (problemorienterat) tillsammans med 

elever? Till exempel med temaarbete, projektarbete eller andra slags arbeten? På 
vilket sätt arbetar ni då? 

 
3. Vilka delar anser ni är viktiga att lägga fokus på i problemorienterad undervisning?  

 
4. Vilken betydelse får informationssökning och –användning i samband med elevers 

problemorienterade arbetsuppgifter? Hur viktigt är det tycker ni? 
 

5. Stödjer ni elevernas informationssökning och –användning på något sätt? Samarbetar 
ni t ex med någon? Strategier? Metoder? 

 
6. Vad vill ni att eleverna ska ha med sig från skolan när det gäller att söka och använda 

information? 
 

7. Vilka idéer har ni om andra arbetssätt när det gäller informationsanvändning och 
informationssökning som ni ännu inte har prövat? Hur skulle man kunna arbeta? 

 
 
Om denna inte framkommit, diskutera! 
 

8. Hur ser ni rent allmänt på informationssökning och -användning i skolsammanhang? 
Spontana tankar kring detta? 
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Bilaga 4 Transkribering (symboler och noteringar) 
 
Här visas symboler och noteringar som använts i transkriberingen tillsammans med exempel 
från de transkriberade intervjuerna. 
 
(.) En icke mätbar, men tydlig paus inom en mening. 
 Ex: Så det finns ju anledning och (.) diskutera det. 
 
(3) Siffran inom parentes markerar tystnad mätt i antal sekunder.          

                Ex: För att man kan inte riktigt klara av skolan så bra när man sörjer. (3). 
 
 

(a: tydligen) Ordet, eller orden, inom parentes har inte uppfattats helt tydligt utan betecknar 
                      vad transkriberaren lyckats uttolka. 
                      Ex: …det kan man ju göra på olika sätt (a: tydligen), med själva… 
 
(skrattar) Kursiverad text inom parentes uttrycker tydliga känslor, som uttrycks i samband  
                      med en utsaga. 
 Ex: Och till och med på sina egna rum där dom sitter och spelar (.) hela  
 nätterna då (skrattar) istället. 
 
[knäpper med 
fingrarna] Ex: Än att just komma fram till att så är det [Knäpper med fingrarna]. 
 
. En punkt före ett ljud eller ord markerar ett hörbart inandningsljud. 
 Ex: .Hh men jag tror att jag tränar dom mycket mer i lästeknik egentligen. 
 
: Ett kolon efter en vokal markerar ett utdraget vokalljud. 
 Ex: …va:d (.) Google är för någonting eller va:d det här är va. A: (.) bra bit på  
 väg. 
 
- Bindestrecket används för att visa att ett ord avbrutits och de bokstäver som  
                      då föregår bindestrecket är de enda som yttrats. Tecknet används även för att 
                      markera upprepade ljud, t ex vid stakningar. 
                      Ex: Och se-sedan vet jag inte liksom sådan här ordinlärning och sådant… 
 
= Symbolen innebär att en persons utsaga följs direkt, utan någon paus, av en  
                      annan persons ord. 
                      Ex: A: Så det, men det måste man ju se som problemorienterat tycker jag= 
                             B: =A det måste man= 
                             C: =Det tycker jag. 
 
[ Tecknet markerar överlappande samtal. 
 Ex: A: …och så söker dom på datorn efter dom där flaggorna 
                            B:    [Javisst 
                            C:    [ A a 
       A: vad ska det vara för färg på flaggan. 
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hitta Det understrukna ordet uttalas med tydligt eftertryck. 
                      Ex: =att hitta bra sök, alltså stå framför en dator. 
 
(---) Markeringen används när någonting varit omöjligt att uppfatta och används 
                      alltså för att visa att ett eller flera ord utelämnats. 
                      Ex: Nej det är inget MVG (---).  
 


