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Abstract: The aim of this master thesis is to study how teachers in adult 

education view the phenomenon of information seeking in education. 
We have interviewed adult education teachers, and the method used 
when working with the data was phenomenography.  

We found three categories in our material: 1. Information seeking 
is the student’s responsibility; 2. Information seeking is the 
responsibility of the library; 3. Information seeking is the teacher’s 
responsibility. 

Views expressed in the interviews were e.g. the importance of the 
librarian, and also that the information seeking was not important 
itself, but rather how the students used the information found. Since 
the students are adults, teachers expect them to be able to find 
information, i.e. the teachers did not find it necessary to teach about 
information seeking. This despite the fact that adult students often had 
little education, or had failed previous studies.  

The conclusion of our study is that the teachers want to work with 
the librarians, but they have a very limited view of how to do this. The 
lack of time is another aspect mentioned to why there is such poor 
interaction between the professions.  

We see a need to discuss who is responsible for information 
seeking in adult education; is it the student’s, teacher’s or the 
librarian’s responsibility? It is important as well, to discuss what is 
considered to be significant when it comes to information seeking, as 
well as what it means to be information competent. 
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1 Inledning  
 
Informationssökning är ett brett begrepp och det kan ha många olika betydelser. Mycket 
forskning har inriktat sig på informationssökning och vi kommer i vår uppsats att gå 
igenom delar av denna när det gäller detta begrepp. Samtidigt har vi reflekterat mycket 
över begreppet eftersom vi båda är utbildade gymnasielärare och har arbetat inom 
vuxenutbildning under ett antal år. När vi sedan läste biblioteks- och 
informationsvetenskap fick begreppet informationssökning en helt annan tyngd och vår 
förståelse för vad begreppet kan innehålla vidgades. Det är därför särskilt intressant för 
oss att närmare undersöka hur lärare uppfattar fenomenet informationssökning.  

1.1 Problemformulering 

Vi har båda varit verksamma som lärare inom vuxenutbildningen och efter ett antal år i 
läraryrket börjat läsa biblioteks- och informationsvetenskap. Vi har därmed fått insyn i 
ett annat verksamhetsområde och sett att det finns ett problem med att vi inte alltid talar 
samma språk och att detta kan inverka på hur lärare och bibliotekarier som yrkesgrupper 
förstår varandra. Just begreppet informationssökning tror vi kan vara något som medför 
problem i kommunikationen och därmed också i samarbetet. Därför är det intressant att 
studera hur lärare uppfattar detta fenomen. 
 
Christine Bruce (1997) forskar inom biblioteks- och informationsvetenskap och hon 
formulerar ett flertal olika forskningsfält som hon tycker bör utforskas närmare när det 
gäller informationskompetens1. Ett av de områden som hon nämner handlar om lärares 
erfarenhet av informationskompetens, som är ett mer utvidgat begrepp än både 
bibliotekskunskap, som har varit vanligt inom B & I, och informationssökning. När det 
gäller behov av forskning om informationskompetens tar Bruce upp fyra undergrupper 
varav två är: ”[t]eachers’ varying conceptions of information literacy in specific 
contexts” (Bruce, 1997, s. 80) och ”[t]eachers’ varying conceptions of specific 
phenomena which need to be understood in becoming information literate” (ibid, s. 80). 
Här anser vi att informationssökning kan ses som ett av de fenomen som måste förstås 
för att en person ska bli informationskompetent och för att lärare ska kunna handleda 
studerande till att bli mer informationskompetenta måste lärarna själva ha en 
uppfattning om vad det innebär. 
 
En annan forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap, Louise Limberg, har 
också formulerat ett forskningsbehov inom det här området. I sin doktorsavhandling Att 
söka information för att lära (1998) skriver hon ”att undersöka lärares och 
bibliotekariers uppfattningar av informationssökning och hur dessa kommer till uttryck i 
undervisning vore ett intressant forskningsprojekt” (s. 76).  
 
Limberg, tillsammans med universitetslektorn i pedagogik, Lena Folkesson, (2006), 
studerar hur lärare och bibliotekarier erfar undervisning i informationssökning och 
pekar på att den största delen av forskningen kring informationssökning i 
undervisningssammanhang hittills tagit sin utgångspunkt i elevers informationssökning 
(Limberg & Folkesson, 2006, s. 13). Vi tolkar det som om Limberg och Folkesson 

                                                           
1 Se även avsnitt 1.6 Termer. 
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menar att det behövs mer forskning kring lärares och bibliotekariers uppfattningar om 
informationssökning. 
 
Läraren Stig Roland Rask (2000) skriver att ”elever som ska klara sig på 2000-talet 
måste kunna söka och samla, sålla och sovra, sortera och strukturera, systematisera och 
sammanställa information” (ibid, s. 12). Han beskriver detta som ”den fjärde 
basfärdigheten” (ibid, s. 12). Detta är helt i enlighet med de mål som står formulerade i 
kursplaner och betygsdokument, något som vi kommer att återkomma i avsnitt 1.4.1 
”Kommunal vuxenutbildning och informationssökning”. Han skriver också att det som 
lärarna sysslar med dagligen just nu genomgår sin största förändring sedan Gutenberg 
(ibid, s. 13). Lärarrollen förändras alltså, nya begrepp tillkommer och lärarna måste 
orientera sig i den nya verklighet som finns, det vill säga en verklighet som innebär att 
lärarna måste kunna handleda studerande mot informationskompetens.  
 
Dessutom finns det enligt de två professorerna i pedagogik, Ingrid Carlgren och Ference 
Marton, en oklarhet om vad läraryrket går ut på och att det saknas en kollektiv 
kunskapsutveckling i yrket (Carlgren & Marton, 2000, s. 217). De säger vidare att 
elever i framtiden kommer att röra sig i allt vidare kretsar i samhället och att en av 
många förmågor som eleverna behöver utveckla är att hantera information (ibid. s. 227-
228). 
 
Tre forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap, Dianne Oberg, Lyn Hay och 
James Henri, (1999) presenterar resultatet av genomförda enkätundersökningar med 
bibliotekarier och skolledare i sju länder. En sak som deltagare från samtliga deltagande 
länder tar upp är att lärares attityder och tankar utgör ett av de största hindren för att 
integrera undervisning i informationssökning i de olika ämnena i läroplanen (s. 174).  
 
Sammantaget ser vi här hur lärarrollen förändras i takt med att informationssamhället 
utvecklas och att informationssökning blir en allt viktigare komponent i undervisningen. 
Precis som Oberg, Hay och Henri säger så påverkar lärares attityder hur undervisning 
och handledning läggs upp och om lärare då har en oklar syn på vad 
informationssökning är och vem som ska ansvara för detta så kan det innebära en 
försämrad utveckling för de studerande. Därför anser vi att lärares syn på 
informationssökning är intressant att undersöka närmare.  

1.2 Syfte  

Genom att bättre förstå och belysa olika uppfattningar av informationssökning kanske 
det kan bli lättare för de olika yrkesgrupperna, lärare och bibliotekarier, att förstå 
varandra. Det är viktigt att ha en gemensam begreppsbild när man ska arbeta mot 
samma mål, det vill säga hjälpa den studerande att nå uppsatta kursmål. Vi tycker därför 
att det är viktigt att belysa lärares syn på informationssökning i undervisningen. Ett av 
målen för lärarnas yrkesverksamhet är att kursdeltagarna ska bli 
informationskompetenta, vilket i förlängningen kan ge mer informationskompetenta 
samhällsmedborgare.  
 
En annan viktig aspekt är också att utnyttja lärares och bibliotekariers kompetenser på 
bästa sätt och se vem som ska göra vad för att bäst hjälpa den studerande och då är det 
bra att definiera vad man menar med informationssökning och informationskompetens. 
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Det kan också göra att lärare och bibliotekarier blir mer medvetna om vad den andra 
yrkeskategorin är specialiserad på och detta kan hjälpa lärarna att formulera tydligare 
uppgifter till den studerande. Förhoppningsvis leder även detta till samförstånd och 
tydligare ansvarsfördelning för undervisning i informationssökning.  
 
Vårt syfte är att belysa hur lärare uppfattar variationer i fenomenet informationssökning 
i undervisningen och vem som tar ansvar för detta fenomen i undervisningen.  
 

1.3 Frågeställningar 

I vår uppsats kommer vi att utgå från följande frågeställningar:  
 

• Vem tar ansvar för informationssökning i undervisningen?  
 

• Vilka variationer av uppfattningar av informationssökning och informations-
kompetens i undervisningen förekommer i vårt intervjumaterial?  

 
Vi kommer att belysa vår frågeställning med exempel i Presentation av empiriskt 
material (kapitel 4) för att sedan, genom en fenomenografisk analys (kapitel 5) hitta 
kategorier som kan beskriva våra frågeställningar. Dessa kategorier diskuteras sedan i 
kapitel 6, Diskussion och slutsatser. 
 

1.4 Bakgrund  

Svensk skola styrs av diverse lagar, förordningar och mål. För att kunna förstå lärares 
uppfattningar av informationssökning bör man förstå vilka ramar lärarna har att verka 
inom. Därför vill vi här ge en bakgrund, där vi bland annat förtydligar vilka mål som 
finns inom skolan. 
 

1.4.1 Kommunal vuxenutbildning och informationssökning 

Den kommunala vuxenutbildningen inrättades 1968 i syfte att vuxna skulle kunna 
erhålla den kunskapsnivå som motsvarade grundskola och gymnasium. Verksamheten 
regleras av skollagen och förordningen om kommunal vuxenutbildning (2003)2. Målen 
för utbildningarna är desamma som för gymnasieskolan och finns i Lpf 94 (Läroplanen 
för de frivilliga skolformerna). Varje skola har stor frihet att själv utforma sina 
utbildningar vilket gör att det kan skilja mycket mellan olika skolor, både i utbud och 
arbetssätt. 
 
Dagens samhälle har ett stort informationsutbud och förmågan att orientera sig i detta 
utbud, samt att analysera information, framhålls ofta som viktiga kunskaper. I 
skolvärlden märks detta bland annat på att nya arbetssätt har börjat användas. Skolorna 
satsar till exempel ofta i sin undervisning på problembaserat lärande, en pedagogisk 

                                                           
2 Hädanefter kallat vuxenförordningen. 
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metod där eleverna förväntas söka information på egen hand och kritiskt använda den 
för att skapa kunskap.  
 
I samband med att det ”livslånga lärandet” blev ett begrepp i samhällsdebatten och 
pengar satsades på Kunskapslyftet3 ökade antalet vuxenstuderande på gymnasienivå. 
Innan denna satsning skrevs en ny läroplan, Lpf 94, där det betonas att:  

 
• Eleverna skall … kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort 

informationsflöde och snabb förändringstakt. 
• Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. 
• Eleverna skall träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att 

inse konsekvenserna av olika alternativ. 
• Eleverna skall i skolan få utveckla sin förmåga att ta initiativ och ansvar och lösa 

problem självständigt och tillsammans med andra. 
• Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande  

(Lpf 94, s. 5) 
 

Det står i målen att de studerande genom sina studier ska förberedas för att kunna ”bidra 
till det demokratiska samhällets utveckling” (ibid, s. 8). Det är också ett av 
gymnasieskolans uppdrag att få varje elev att kunna ”söka sig till saklitteratur4, 
skönlitteratur, samt övriga kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje” 
(ibid, s. 10). Dessutom ska läraren se till att varje elev ”tillägnar sig bok- och 
bibliotekskunskap” (ibid, s. 12). 
 
Det finns alltså formulerat i måldokumenten att eleverna ska få lära sig att hantera 
information och där har läraren en viktig roll i att hjälpa de studerande att finna 
kunskaper om och synsätt på informationssökning. Tittar man på några specifika 
kursmål så betonar även flera av dessa hur viktigt det är att de studerande kan 
tillgodogöra sig olika källor och hitta information. I kursmålen5 för samhällskunskap A 
står det till exempel att de studerande efter avslutad kurs ska ”kunna använda olika 
kunskapskällor” (Skolverket, 2007, Samhällskunskap A) och i samhällskunskap B står 
det uttryckligen att de ska ”kunna hämta information från olika källor och medier samt 
kritiskt granska och tolka dessa” (Skolverket, 2007, Samhällskunskap B). I svenska, ett 
kärnämne6 som i stort sett alla studerande läser, står det i A-kursens kursmål att de 
studerande ska ”kunna inhämta, värdera och ta ställning till information och kunskap 
från bibliotek och databaser samt kunna använda datorer för att kunna skriva och 
kommunicera” (Skolverket, 2007, Svenska A). Limberg och Folkesson (2006) skriver 
dock om lärare som accepterar beskrivande redovisningar från lågpresterande elever 
trots att målen tar upp analys och argumentation. Genom sina intervjuer kommer de 
fram till att elever som anses som svaga ”… inte får söka information på webben utan i 
stället under lärares ledning undervisas i att hitta information i en enda text, gärna 
läroboken” (Limberg & Folkesson, s. 85). Vi ser det som att Limberg och Folkesson 
menar att detta alltså leder till att dessa elever inte får samma möjlighet att utveckla sin 
informationskompetens, som de som anses vara högpresterande. 

                                                           
3 En statlig ekonomisk satsning som innebar att personer som bara hade grundskoleutbildning, skulle läsa 
in gymnasiekompetens. 
4 Saklitteratur är som vi tolkar det skolverkets benämning på facklitteratur.  
5 Alla kursmål hittar man på skolverkets hemsida: www.skolverket.se under ”kursplaner och 
betygskriterier”. 
6 Kärnämnena på vuxenutbildningen är: engelska, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska 
(eller svenska som andraspråk) och religionskunskap. 
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I dagens skolsystem, i gymnasieskolan såväl som vuxenutbildningen, läser de 
studerande kurser. Varje kurs styrs av kursmål och betygskriterier som kan vara relativt 
specifika men även mer generella inom samma ämne. De betygssteg som finns på 
gymnasiekurserna är godkänt (G), väl godkänt (VG) och mycket väl godkänt (MVG).7 
Kriterierna bygger på varandra och uppfyller man inte kriterierna för G och VG är det i 
stort sett omöjligt att kunna få MVG. Varje kurs har sina egna betygskriterier baserade 
på målen i kursen, men trots detta betonar de olika nivåerna ofta liknande egenskaper 
när det gäller till exempel informationssökning och analys. Nedan följer en förenklad 
sammanfattning av betygskriterierna.  
 
Godkänt:  Kursdeltagaren ska känna till fakta och kunna söka för ämnet 

relevant information med viss hjälp. 
 
Väl godkänt:  Kursdeltagaren ska känna till fakta som är relevant för ämnet, 

samt ha förmåga att kunna söka information relativt självständigt. 
Den studerande ska också kunna koppla informationen till egna 
erfarenheter och göra viss analys. 

 
Mycket väl godkänt: Kursdeltagarna ska uppfylla kraven för G och VG. Förutom detta 

ska den studerande kunna göra en djupare analys och kunna visa 
på kopplingar mellan olika källor och basera eventuella slutsatser 
på de källor som används.  

 
Eftersom vi båda, som tidigare nämnts, har lång erfarenhet som gymnasielärare, har vi 
använt oss av våra egna erfarenheter när vi har diskuterat betygskriterierna i 
betygssättningen av våra studerande. Tyvärr har inte lärarkåren ett gemensamt ”språk” 
för att verbalisera sina kunskaper när det gäller betygssättning utan de flesta lärare har 
en ”tyst kunskap” när det gäller tolkning av betygskriterier. För att tydligare illustrera 
skillnaden mellan kriterierna ger vi här några exempel ur betygskriterierna som visar på 
denna stegring, som beskrivs ovan.  
 
Om vi återgår till kriterierna för samhällskunskap A, som kanske är ett av de tydligaste 
ämnena när det gäller denna stegring, så står det i kriteriet för godkänt: ”eleven söker, 
väljer ut och ställer samman fakta från olika källor”(Skolverket, 2007, Samhällskunskap 
A).8 På VG-nivån står det att ”eleven värderar olika källor” (ibid) och för MVG 
slutligen: ”Eleven arbetar med olika typer av material, bedömer tillförlitligheten hos 
olika källor samt visar i sitt arbete ett kritiskt förhållningssätt till fakta, tolkningar och 
värderingar” (ibid).  
 
I svenska A står det för G: ”Eleven sammanfattar huvudinnehållet i olika slags texter” 
samt ”gör enklare informationssökningar på bibliotek och i databaser och resonerar 
kring källornas tillförlitlighet” (Skolverket, 2007, Svenska A). I VG-kriteriet står det att 
”eleven visar initiativ vid valet av olika slags informationskällor och granskar källorna 
kritiskt” (ibid) och i MVG-kriteriet slutligen står det: ”Eleven bearbetar självständigt 
och insiktsfullt sina texter” (ibid).  

                                                           
7 På grundläggande vuxenutbildning till exempel finns bara betygsstegen G och VG, så det kan alltså 
finnas en viss variation.  
8 Alla betygskriterier hittar man på skolverkets hemsida: www.skolverket.se under ”kursplaner och 
betygskriterier” 
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Inom ämnet historia kan man se skillnad mellan VG-kriteriet i A-kursen där det står att 
”[e]leven visar prov på kritisk hållning i ett resonemang om historiska problem och 
källor, bearbetar materialet samt motiverar sitt ställningstagande” (Skolverket, 2007, 
Historia A) och MVG-kriteriet där det står att ”[e]leven reflekterar, resonerar och drar 
slutsatser utifrån bedömningar av olika källors och kvarlevors värde” (ibid). I B-kursen 
för historia är kravet på analys och informationssökning ännu tydligare. I MVG-kriteriet 
står det att ”[e]leven väljer och formulerar egna frågor och problem samt söker på egen 
hand och med tydlig källkritisk hållning relevant information i skilda historiska frågor” 
(Skolverket, 2007, Historia B).  
 
Inom vissa ämnen, såsom matematik, finns det inte ett uttalat behov av att söka 
matematisk litteratur på gymnasienivå, men ändå betonas stegringen av att lösa tal till 
ett mer analytiskt angreppssätt i betygskriterierna. I MVG-kriterierna för matematik A 
står det att ”[e]leven formulerar och utvecklar problem” (Skolverket, 2007, Matematik 
A) samt att ”[e]leven analyserar och tolkar resultat” (ibid). Detta gäller visserligen av 
matematiska problem, men vikten av en utförlig analys för att få MVG är ändå uttalad.  

 
1.5 Disposition 

I inledningen går vi igenom varför vårt eget intresse kring dessa frågor väckts och också 
den kommunala vuxenutbildningens villkor och det ökade fokus som kommit på 
informationssökning och utvecklande av kunskaper hos de studerande kring detta. Vi 
formulerar problemet, beskriver vårt syfte, förklarar termer och presenterar den valda 
skolan.  
 
I kapitel två finns en genomgång av tidigare forskning om informationssökning, 
informationskompetens samt undervisning i informationssökning. Det finns också ett 
avsnitt med forskning om lärares syn på informationssökning. 
 
I kapitel tre presenterar vi den fenomenografiska forskningsansats vi valt som metod. 
Här finns avsnitt om intervjuernas genomförande, avgränsningar och urval.  
 
Sedan följer en resultatdel i kapitel fyra där vi presenterar intervjusvaren. Vi har valt att 
presentera resultatet med exempel ur intervjuerna som kronologiskt belyser de olika 
momenten i ett undersökande arbete. 
 
Kapitel fem innehåller en analysdel där vi presenterar de tre beskrivningskategorier vi 
funnit i vårt material. Därefter följer diskussion och slutsatser i kapitel sex och 
uppsatsen avslutas med en sammanfattning i kapitel sju.  

1.6 Termer 

I vår uppsats använder vi olika benämningar på samma fenomen, eftersom de vi har 
intervjuat använder olika benämningar. När det gäller den grupp lärare som vi 
undersöker så kommer de att benämnas både som lärare och vuxenutbildare. Detta 
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kommer vi att göra utan någon åtskillnad i betydelse. Benämningen vuxenutbildare 
använder vi för att framhålla inom vilken skolform lärarna arbetar.  
 
Informanterna i vår undersökning och olika forskare vi hänvisar till benämner de 
studerande på olika sätt, så därför kommer benämningarna kursdeltagare, elever, 
studerande och studenter att användas, även detta utan någon betydelseskillnad. 
 
I vår undersökning kommer vi att betrakta begreppet informationssökning som 
innefattande både sökning och användande av information i alla tänkbara källor, såsom 
skriftliga, muntliga och elektroniska.  
 
Ett annat begrepp som vi kommer använda i vår uppsats är informationskompetens. 
Tidigare har begreppet bibliotekskunskap använts men begreppet informations-
kompetens blir allt vanligare. Limberg och Folkesson (2006, s. 19) menar att detta ”har 
inneburit en kvalitativ förändring, eftersom det senare begreppet 
[informationskompetens] kommit att omfatta olika färdigheter och förmågor som knyts 
till lärandeprocesser i vidare bemärkelse”. De skriver vidare att i stället för att fokusera 
på användandet av specifika verktyg för att söka information så ligger i stället ”fokus på 
elevernas tankeprocesser kopplade till förmåga till kritiskt tänkande” (ibid, s. 19). En 
definition av skillnaden mellan termerna informationssökning och 
informationskompetens är inte helt oproblematisk. Vi kommer att ytterligare diskutera 
dessa begrepp i kapitel 2. Baserat på till exempel Limberg och Folkesson tycker vi oss 
dock se att informationskompetens är ett bredare begrepp än informationssökning.  

1.7 Avgränsningar 

Vår undersökning ligger i linje med Limbergs och Folkessons (2006) men vårt fokus 
ligger enbart på vilka uppfattningar av informationssökning som finns i en grupp lärare 
verksamma inom vuxenutbildningen.  
 
Vi kommer inte heller att redovisa bibliotekariers uppfattning av informationssökning 
eftersom vi vill fokusera på lärarens syn på fenomenet. 
 

1.8 Litteratursökning 

Det finns stora mängder litteratur när det gäller informationssökning, men denna 
litteratur fokuserar ofta på hur skolelever, i grund- och gymnasieskolan går till väga rent 
praktiskt i sina sökningar. Det finns dock väldigt lite litteratur som tar upp 
vuxenutbildares syn på begreppet informationssökning. Vi började med en mycket 
allmän sökning i Libris, Artikelsök och databasen LISA. I ett tidigt skede hittade vi 
dock Louise Limbergs, Frances Hultgrens och Bo Jarnevings forskningsöversikt 
Informationssökning och lärande (2002) som var väldigt behjälplig när det gällde att 
hitta litteratur som berör pedagogik och informationssökning genom sin utförliga 
referenslista. Uppsatser skrivna vid Bibliotekshögskolan i Borås gav oss också 
användbar litteratur genom att vi utgick från deras referenslistor, precis som vi gjorde 
med Limberg et.al. Problemet var fortfarande att vi inte hade så mycket litteratur som 
berörde just det slags vuxenutbildning som vi avsåg i vår uppsats. Istället fick vi vidga 
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vår sökning att omfatta litteratur som behandlade bland annat universitetsutbildningar. I 
slutskedet av vår uppsats var även vår handledare mycket behjälplig med litteratur som 
kunde täcka upp luckor och förtydliga vårt resonemang.  
 
På grund av att vi har undersökt ett fenomen som är väldigt stort och där det har forskats 
mycket, så upptäckte vi att det var svårt att hitta användbar litteratur i databaser och på 
Internet och att de bästa källorna hittade vi via så kallad chaining, det vill säga att vi 
utgick från referenslistorna i de källor som vi uppfattade som användbara, samt vår 
handledares mer specifika litteraturanvisningar.  
 

1.9 Presentation av vald skola 

Vi har valt en kommunal vuxenutbildning i en medelstor kommun. Vi har valt denna 
skola för att den, till skillnad från många andra vuxenutbildningar, har tillgång både till 
eget bibliotek och bibliotekarie. Lärarna har därför haft en helt annan möjlighet att 
arbeta på ett undersökande sätt, jämfört med om de skulle behöva åka till ett externt 
bibliotek. Denna kommun har valt att i stället för att minska vuxenutbildningen, som 
många kommuner gör, öka och utveckla den genom flexiblare studieformer. Just denna 
vuxenutbildning ingår i en specifik förvaltning, som har hand om vuxnas utbildning och 
utveckling, såsom högskole- och uppdragsutbildning såväl som en arbets-
marknadsenhet.  
 
På skolan finns både kärnämneskurser, omvårdnadskurser, SFI9 och kvalificerad 
yrkesutbildning. Totalt finns det cirka 45 lärare som arbetar mellan 50 och 100 %. 
Könsfördelningen är 13 män och 32 kvinnor med en genomsnittsålder på ca 45 år. Den 
övervägande delen av lärarna är behöriga.  
 
De lärare som arbetar inom omvårdnadskurserna tillhör alla ett arbetslag, som tilldelats 
ett antal studerande. När det gäller kärnämneslärarna så är de uppdelade ämnesvis, dock 
inte med en gemensam studerandegrupp. Detta är dock något som är under utveckling 
inom vissa ämnen så att oavsett vilken nivå som den studerande läser sin kurs på, så ska 
denna ha tillgång till alla lärare inom ämnet. Kursdeltagaren ska emellertid ha en mentor 
som följer upp den studerandes studieplan. Lärarna har också ett antal pedagogiska 
möten under terminen där både kärnämnes- och vårdlärare ingår i mindre tvärgrupper. 
 
Ungefär 650 studerande påbörjar någon slags utbildning på vuxenutbildningen varje 
termin och de läser alltifrån hela utbildningspaket till enstaka kurser. Denna siffra 
inkluderar även de studerande som kommer direkt från gymnasiet för att 
konkurrenshöja10 sina betyg.  
 

                                                           
9 Svenska för invandrare 
10 Att konkurrenshöja ett betyg innebär att elever med gymnasiekompetens söker enstaka kurser för att 
höja sitt betyg från till exempel ett VG till ett MVG för att komma in på den universitetsutbildning de vill 
söka. I litteratur och media hänvisas detta ofta till som ett fjärde gymnasieår. 
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1.9.1 Pedagogisk metod och studieformer 

I intervjuerna dyker det upp en del information kring olika metoder och studieformer. 
Det är därför på sin plats med en kortfattad redogörelse för hur de arbetar på den 
kommunala vuxenutbildning där vi genomfört vår studie. 
 
Det finns olika ingångar för de studerande. De kan välja att läsa på dagkurs och även i 
ett fåtal ämnen på kvällskurs. Alla undervisningspass pågår i tre timmar och ligger i 
regel mellan 09.00 och 16.00 på dagarna, kvällskurserna brukar ligga från 17.00 och 
framåt. Vill man inte binda upp sig tidsmässigt kan kursdeltagaren läsa på distans eller 
något som kallas ”fri fil”. Distanskurserna innebär att deltagarna har ett virtuellt 
klassrum, där de kan samtala med sina kurskamrater i ett allmänt forum och även med 
sin lärare i ett mer privat forum. Detta kompletteras också med mejlkontakt. Fri fil 
innebär att kursdeltagaren får en studiehandledning med en lista på alla uppgifter som 
måste genomföras för att kursdeltagaren ska anses ha fullföljt kursen. Varje 
kursdeltagare träffar sin lärare tre till fem gånger per termin för att ha lektion och 
däremellan går det också att boka in tid för enskild handledning. De studenter som vill 
konkurrenshöja sina betyg slussas per automatik in i distanskurserna eller fri fil.  
 
De kursdeltagare som läser kärnämnen läser ofta enstaka kurser på en begränsad tid. 
Eftersom de studerande har individuella studieplaner kan de välja att läsa ett ämne i ett 
högre tempo och klara av kursen på några månader eller om de vill ha ett lugnare tempo 
läsa en kurs på två terminer eller längre. Den vanligaste studielängden för en kurs på 
100 p är dock cirka en termin, något man kan jämföra med gymnasieskolan där de 
normalt läser en kurs på cirka två till tre terminer. Omvårdnadsprogrammet har också 
halverat tiden gentemot den ordinarie gymnasieskolan och där läser de studerande i 
regel på programmet under tre terminer, och även där läser man enstaka kurser – en del 
obligatoriska och en del valbara. 
 
Validering11 är en annan metod som används flitigt, både inom kärnämnena men kanske 
framför allt inom omvårdnadsprogrammet. Valideringen äger oftast rum inom de 
befintliga kurserna. Dessa inleds oftast av ett valideringssamtal där läraren undersöker 
kursdeltagarens kunskaper och sedan slussas de vidare för att fylla på det som saknas 
för en fullgod kurs.  
 
Inom omvårdnadskurserna arbetar lärarna nästan uteslutande med handledning. 
Kursdeltagaren får sig tilldelat en handledare beroende på om de vill läsa mer 
tidsbundet eller mer fritt. I ett första samtal undersöker läraren tidigare kunskaper och 
tittar på motivationsnivån hos den studerande för att avgöra hur mycket hjälp och 
handledning som sedan behöver ges.  
 
På skolan har de efter ett politiskt beslut också infört kontinuerlig antagning på alla 
kurser. Det innebär att den första veckan i varje månad tas nya studenter in i kurserna. 
De studerande får gå in i redan befintliga kurser och påbörja sina studier där de övriga 
för tillfället befinner sig i kursen. Ofta genomförs dock ett individuellt 
handledningstillfälle med de nya kursdeltagarna. Läraren och den studerande upprättar 

                                                           
11 Validering innebär att utbildningsanordnaren tar tillvara på kunskaper hos den studerande som hon eller 
han har tillägnat sig på annat sätt än genom traditionella studier, såsom genom arbete, resor eller via 
studieförbund. 
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också individuella studieplaner för kursdeltagarna så att de kan påverka tempot och 
nivån på det arbete som de ska genomföra.  
 
På försök har ”En väg in” startats. Här är tanken är att en lärare och en mer allmän 
coach ska ta emot alla som ska in i verksamheten i förvaltningen, oavsett om det är 
kärnämnes- eller omvårdnadsstudier, högskolestudier eller verksamhet inom arbets-
marknadsenheten. Dessa genomför ett utvecklingssamtal för att sedan placera in 
deltagarna på rätt plats och nivå.  
 

1.9.2 Biblioteket 

De flesta vuxenutbildningar har inget eget bibliotek, kanske på sin höjd ett 
biblioteksrum, där det i bästa fall finns en lärarbibliotekarie. Ofta används det 
stadsbibliotek som finns i kommunen, även om det inte alltid finns något formellt avtal 
dem emellan. B & I-forskarna Karen Nowé, Cecilia Berglund och Lars Höglund skriver 
i SOM-rapport nr. 30 att ”utbildning för vuxna t ex Komux eller kunskapslyftet, [har] 
vanligen inte samma tillgång till särskilda bibliotek [som i ungdomsskolan]. Det finns 
signaler från folkbiblioteken att denna växande grupp vuxenstuderande söker sin 
tillflykt till folkbiblioteket för att kunna tillgodose sina informationsbehov i samband 
med studierna” (2002, s. 363) De uttrycker vidare en viss oro över detta och undrar: 
”frågan är om folkbiblioteken, med det breda uppdraget att erbjuda service till 
allmänheten, kan räcka till som främsta studiebibliotek åt denna växande grupp 
vuxenstuderande utanför högskolan?” (ibid, s. 363). Nowé, Berglund och Höglund slår 
dock slutligen fast att: ”Det livslånga lärandet angår alla och alla bibliotek kan spela en 
naturlig roll i detta sammanhang” (ibid, s. 376). På vår undersökta skola finns dock ett 
eget bibliotek, men biblioteket ska förutom vuxenutbildningen också ge service till de 
kommuninnevånare som läser på distans vid högskola och universitet.  
 
Biblioteket har en central placering i och bredvid skolans café. Totalt innehåller 
biblioteket ungefär 8000 volymer där ca en fjärdedel är skönlitteratur och en fjärdedel är 
litteratur inom vård och vårdvetenskap. Andra ämnen som är relativt välrepresenterade i 
biblioteket är samhällskunskap, historia, psykologi, undervisning och naturkunskap. 
 
När det gäller bibliotekets tidskrifter finns det en hög representation kring vårdämnet. 
Av tidskrifterna har nästan hälften någon slags anknytning till vård i någon form. Det 
finns även en hel del tidskrifter som berör samhälls- och konsumentområden. 
Bibliotekarien har också lagt in ”bibliotekets favoriter” som är tillgängliga på alla 
datorer på hela skolan och där kommer både lärare och studerande åt databaser som till 
exempel NE och Alex online.  
 
Bibliotekarien, som är anställd på 80%, finns tillgänglig fyra dagar i veckan och kan 
hjälpa till med sökningar i till exempel Artikelsök men handleder också när 
kursdeltagarna formulerar sina egna frågor. De studerande kan boka tid med 
bibliotekarien för ett individuellt handledningssamtal för att få hjälp med 
problemformuleringar och dessutom få hjälp att hitta relevanta sökord och utveckla 
sökstrategier. Förutom detta förekommer traditionella biblioteksvisningar, men oftast då 
med fokus på studieämnet eller utifrån det tema kursdeltagaren just då arbetar med. 
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2 Tidigare forskning 
 
Vi kommer här att ge exempel på tidigare forskning. När det gäller kapitlets första två 
avsnitt presenterar vi viktig forskning kring informationssökning och informations-
kompetens. Vi baserar vårt urval på vilka forskare som vi, i våra studier, har märkt får 
många hänvisningar och som vars verk nämns av andra forskare. Dessutom har vi valt 
att inte ta med alltför gammal litteratur eftersom forskningen inom informationssökning 
och informationskompetens är ett dynamiskt forskningsområde där många teorier 
ständigt utvecklas. Vi gör bedömningen att det är relevant att sätta in begreppen 
informationssökning och informationskompetens i sitt sammanhang och visa på vad 
som skrivits om respektive begrepp.  
 

2.1 Informationssökning och informationskompetens 

Vi beskriver nedan forskning både när det gäller begreppet informationssökning och 
begreppet informationskompetens. Båda begreppen har beskrivits på ett flertal olika sätt 
och denna forskningsöversikt gör inga anspråk på att vara fullständig. Vi kommer att 
täcka några olika forskares syn på begreppen informationssökning och 
informationskompetens, de flesta inriktade på inlärningssammanhang. Detta är ett 
naturligt led i vår inriktning mot lärares verksamhet. Därefter har vi ett avsnitt där vi 
specifikt tittar på vad som skrivits om lärares syn på informationssökning. 
 

2.1.1 Informationssökning 

 
Informationssökning kan beskrivas som hur människor söker och använder information 
(Limberg & Folkesson, 2006, s. 18). Det finns ett flertal olika teorier som beskriver 
informationssökning. Själva processen kan ses som cyklisk och därmed fortsätta i flera 
varv eftersom ny information kan ge upphov till nya frågor som kräver en vidare analys 
och diskussion. Den kan också beskrivas som linjär med en början och ett slut.  
 
Brenda Dervin beskriver informationssökning som något som bedrivs för att skapa 
mening ur information och placerar sin teori inom sitt eget forskningsfält, 
kommunikationsvetenskapen. Hon talar om diskontinuitet (discontinuity) och luckor 
(gaps) som delar av all mänsklig verklighet. Dessa luckor finns i både tid och rum. 
Information existerar inte utanför mänsklig aktivitet och skapas i ett specifikt tidsskede 
av en eller flera människor för att överbrygga luckorna som diskontinuiteten ger upphov 
till. Denna överbryggning kallas meningsskapande (sense-making) och är alltså det 
människor gör för att få mening i sina upplevelser (Dervin, 1992, s. 61-68). 
 
Professorn i biblioteks- och informationsvetenskap, Carol Kuhlthau, (1993) beskriver 
informationssökningen som en process där känslor, såsom entusiasm, frustration och 
förvirring finns med, från inledningen av ett undersökande arbete till dess 
informationssökningsprocessen avslutas. Kuhlthau menar också att ”it is no longer 
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sufficient for library and information services merely to provide resources and to offer 
assistance in the location of materials and information. In the technological age, people 
require services that counsel them in understanding information and guide them in the 
process of seeking meaning” (Kuhlthau, 1993, s. 187). Kuhlthau anser att fokus i ett 
undersökande arbete bör ligga på problemlösningen. Hon menar att det är viktigt att 
man inte bara ser informationssökningsprocessen som en mekanisk funktion, utan som 
en meningsskapande del av inlärningsprocessen.  
 
Kuhlthaus modell av informationssökning nedan (se Tabell 1) uttrycker att den 
studerande går mellan de olika delarna under arbetets gång. Kuhlthau menar också att 
bibliotekarien får en mer aktiv roll i denna modell och utvecklar den traditionella bilden 
av vad en bibliotekarie ska göra till en mycket mer kvalificerad, pedagogisk roll 
(Kuhlthau, 1993, s 145-154).  
 
Tabell 1 
Stages Task 

initiation 
Topic 
selection 

Prefocus 
Exploration 

Focus 
formulation 

Information 
collection 

Search 
closure 

Starting 
writing 

Feelings uncertainty optimism confusion, 
frustration 
and doubt 

clarity sense of di-
rection/con-
fidence 

relief satisfaction 
or dissatis-
faction 

Thoughts  ambiguity specificity   
    increased interest   
Actions seeking relevant information seeking pertinent information 
(Kuhlthau, 1993, s. 43) 
 
Ett gemensamt drag hos flera olika modeller som finns av hur informationssökning går 
till är att de beskriver informationssökningsprocessen ”som integrerad i en större 
process, nämligen inlärningsprocessen” (Limberg, 1998, s. 62). Limberg pekar också på 
att det finns risker med att se informationssökningsprocessen enbart som linjär vilket 
kan ”hämma eller försvåra lärande människors utveckling till aktiva och kritiska 
informationsanvändare” (Limberg, 1998, s. 239).  
 
B & I-forskaren David Ellis (1993) använder en grounded theory-ansats för att beskriva 
informationssökning. Han menar att olika yrkesgrupper har samma tillvägagångssätt när 
det gäller informationssökning, även om de kommer från olika verksamheter (Ellis, 
1993, s. 482-483). De uppvisar alla tecken på att gå igenom samma kategorier 
(categories). Först hittas källor i ett inledande skede (starting/initial familiarization). 
Sedan följs refererade källor till nya (chaining/chasing), intresseområdet gås igenom 
(browsing) och specialbevakas (monitoring/maintaining awareness). Källor rangordnas 
och viktas mot varandra (differentiating/source prioritization). En källa lokaliseras 
(locating) och gås igenom systematiskt för att hitta intressant material (extracting). 
Källans korrekthet kontrolleras (verifying) och informationssökningen avslutas 
(ending). Informationssökningen är inte linjär, utan kategorierna kan gå in i varandra 
under informationssökningens gång.  
 
Allen Foster (2004), även han B & I-forskare, har skapat en icke-linjär modell för 
informationssökning. Foster menar att linjära informationssökningsmodeller inte är 
användbara när man ägnar sig åt tvärvetenskapliga studier (Foster, 2004, s. 228-229) 
och han anser därför att modellerna är begränsade i sin användning. Foster menar att 
hans icke-linjära modell av informationssökning illustrerar ”the process of information-
seeking in a way that reflects the experience of information seekers” (ibid, s. 234). 
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Varje tillfälle som man söker information är beroende av kontext och förändras denna 
så förändras också informationssökningsbehovet. Fosters modell är baserad på en 
persons yttre (nätverkande) och inre (tidigare kunskap) kontext inför sökningen och den 
kognitiva inriktningen (flexibilitet, öppenhet, holistiskt synsätt). Dessa sätts i relation 
till, vad Foster relaterar till som, ”kärnprocesser” (ibid, s. 235) vilka är: startpunkt 
(opening), orientering (orientation) och befästande (consolidation). Dessa kärnprocesser 
är inte linjära utan existerar och integrerar utan inbördes rangordning. Foster jämför det 
med en palett av informationssökningsmöjligheter, där den som söker information har 
tillgång till alla delar hela tiden. Han menar att ”the interactivity and shifts described by 
the model show information-seeking to be nonlinear, dynamic, holistic, and flowing” 
(ibid, 235).  
 
T.D Wilson (1999), som är verksam som forskare inom B & I, har undersökt och 
jämfört många olika modeller för informationssökning och han anser att alla dessa 
modeller kompletterar varandra snarare än konkurrerar med varandra (Wilson, 1999, s. 
267). Wilson menar att man kan återfinna likheter bland modellerna hos till exempel 
Kuhlthau, Ellis och även Wilsons egna modeller. Wilson har därför, baserat främst på 
ovanstående B & I-forskare, formulerat en ny modell för problemlösning (ibid, s. 266). 
Han har fyra steg i sin modell:  
 

1.  Problem identification 
2.  Problem definition 
3.  Problem resolution 
4.  Solution statement 

(Wilson, 1999, s. 266) 
 
Wilson tar dock fasta på den ”osäkerhet” som till exempel Kuhlthau tar upp och han 
menar att denna känsla kan frammana ett behov av återkoppling till tidigare steg i 
modellen, kanske till och med göra att processen måste börja om från början. 
 
 

2.1.2 Informationskompetens 

Även denna term talas om och förstås på olika sätt, men samtliga ”kretsar kring att söka, 
finna, kritiskt värdera och använda information för olika ändamål i utbildning, arbetsliv 
och samhällsliv” (Limberg & Folkesson, 2006, s. 20).  
 
Mycket av forskningen som finns när det gäller informationskompetens är genomförd 
av forskare verksamma inom B & I. Sheila Webber är verksam inom detta område och 
hon har samarbetat med forskarna Stuart Boon och Bill Johnston där de bland annat har 
gjort en fenomenografisk undersökning av hur brittiska akademiker ser på 
informationskompetens och de har då jämfört disciplinerna humaniora och 
marknadsföring för att se om dessa skiljer sig åt (Webber, Boon, Johnston, 2005). I sin 
undersökning kom de fram till att akademikerna, oavsett disciplin, ansåg att 
informationskompetens handlade om personlig utveckling och att om förmågan 
utvecklades så ledde detta slutligen till att man blev bättre på att lära sig nya saker och 
dessutom hade ett mer utvecklat kritiskt tänkande (ibid, s. 9, 11-12). Skillnaden var 
dock att akademikerna inom humaniora ansåg att informationskompetens var en 
naturlig del av disciplinen och en kunskap som alla studerande var tvungna att utveckla 
i relation till ämnet, medan marknadsförarna ansåg att informationssökning och 
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informationskompetens var en del, som självklart var viktigt för ämnet och studentens 
utveckling, men undervisningen i informationssökning räknades som en egen del inom 
ämnet (ibid, s. 14). En annan viktig skillnad var hur de olika akademikerna såg på vad 
som var trovärdiga källor, där man inom humaniora värderade böcker högre än andra 
källor, medan man inom marknadsföring inte värderade någon källa högre än någon 
annan (ibid, s. 12). 
 
Tre andra forskare som på olika sätt beskriver informationskompetens är Louise 
Limberg, Christine Bruce och Mandy Lupton, alla verksamma inom B & I. De studerar 
alla tre variationen i uppfattningar av detta fenomen. 
 
Resultatet i Limbergs forskning pekar mot att elevernas inlärningsresultat samspelar 
med kvaliteten på deras informationssökning. Hon presenterar tre kategorier av sätt att 
erfara informationssökning hos de gymnasielever hon studerade:  
 

• informationssökning som faktasökning 
• informationssökning som att väga källor mot varandra för att kunna ta ställning i en 

kontroversiell fråga 
• informationssökning som att granska och analysera för att förstå en kontroversiell 

fråga  
(Limberg, 1998, s. 215-217) 
 
Limbergs kategorier visar på en utveckling av färdigheter. I den första kategorin hittas 
bara fakta medan eleverna i den tredje kategorin kan använda den information de hittar 
till att analysera. 
 
Bruce (1997) undersöker i boken The seven faces of information literacy synen på 
begreppet informationskompetens och försöker avgränsa det från andra fenomen. 
Hennes studie inkluderar utbildare, verksamma inom högre utbildning som alla sysslar 
med information på något sätt. Hon identifierar sju kategorier som beskriver hur 
informationskompetens uppfattas: 
 

• as using information technology for information retrieval and communication 
• as finding information 
• as executing a process 
• as controlling information 
• as building up personal knowledge base in a new area of interest 
• as working with knowledge and personal perspectives adopted in such a way that 

novel insights are gained 
• as using information wisely for the benefit of others  

(Bruce, 1997, s. 110) 
 
Även hos Bruce finns en utveckling i kategorierna, som blir alltmer sofistikerade ju 
högre upp i hierarkin man kommer. Som hos Limberg ovan finns kategorier i början 
som innebär att fakta återfinns och informationsteknik används. Den sista kategorin 
innebär sedan en utveckling där informationen kan användas i ett socialt samspel. 
 
Lupton (2004) undersöker hur studenter erfar informationskompetens när de söker 
information inför en inlärningsuppgift och kommer fram till tre uppfattningar: 
 

• Seeking evidence 
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• seeking statistics 
• seeking opinions and ideas 
• seeking contrasting perspectives 

• Developing an argument 
• learning about the topic 
• setting the topic in a context 
• rethinking the argument 

• Learning as a social responsibility 
• helping the community 
• effecting social and political change 

(Lupton, 2004, s. 53) 
 
Lupton jämför sin egen studie med Limbergs (1998) och Bruces (1997) och finner att 
det finns likheter mellan Limbergs resultat och Luptons första två kategorier. Detta är 
väntat eftersom båda forskarna inriktat sig på studerande som genomfört en 
undersökande uppgift. Intressant är dock att Bruce, som inriktat sig på utbildare, har en 
kategori (as using information wisely for the benefit of others) som sammanfaller till 
stora delar med Luptons tredje kategori (learning as a social responsibility). Lupton 
menar att jämförelser mellan de tre studierna visar att de tillsammans kan hjälpa till att 
ge en holistisk förståelse av fenomenet informationskompetens (Lupton, 2004, s. 75-
76). 

 
Den socio-kulturellt inriktade professorn och bibliotekarien James Marcum (2002) 
menar att begreppet informationskompetens både är för brett och för smalt. Det är för 
brett eftersom det kan inbegripa kunskap om till exempel källor, forskningsprocess, ny 
teknik och kritiskt tänkande. Han menar att målet verkar vara att alla som söker 
information i stort sett ska vara både bibliotekarie och pedagog (ibid, s. 20). Detta är 
svårt att praktiskt genomföra i dagens samhälle. Å andra sidan menar han att begreppet 
informationskompetens också tolkas för smalt och att det mest är kopplat till text och 
grundläggande färdigheter och att andra större möjligheter, som till exempel 
interaktivitet med den nya tekniken, glöms bort. Han menar att bibliotekarier måste 
omvärdera sitt yrkeskunnande och ta hänsyn till sociala och psykologiska aspekter av 
yrket. Bibliotekarien är mer än bara informationsförmedlare. Det krävs sociala 
färdigheter i mötet med människor och bibliotekarier måste bli bättre på att förstå och 
tolka människor de möter. Marcums reflektioner är intressanta i det att han menar att 
bibliotekarierna måste bredda sin syn på sitt yrkesinnehåll, samtidigt som han inte ser 
det som odelat positivt att bibliotekarien blir mer av en pedagog. 

2.1.3 Sammanfattning 

Det finns många sätt att beskriva informationssökning och informationskompetens. En 
majoritet av forskarna vi tagit upp är verksamma inom biblioteks- och informations-
vetenskap och det är här begreppen problematiseras. Lärare har andra områden de 
teoretiserar kring, till exempel didaktik och metodik, och därför känns avsnitten ovan 
extra intressanta att belysa eftersom vi senare i uppsatsen kommer att se lärares syn på 
dessa begrepp. 
 
När det gäller informationssökning tar vi upp några olika forskares syn på begreppet 
men i botten gäller Limberg och Folkessons (2006) definition, att det handlar om hur 
människor söker och använder information (ibid, s. 18). Vi har valt att visa ett sätt att 
beskriva olika moment som verkar återkomma hos många olika grupper, trots att de 
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verkar inom olika områden (Ellis, 1993), ett sätt där känslor spelar stor roll i de olika 
momenten inom informationssökning (Kuhlthau, 1993) och en teori som placeras inom 
kommunikationsvetenskapen och där informationssökningen uppstår ur ett behov att 
fylla luckor (Dervin, 1992). Dessa tre anser vi visar olika sätt att se på 
informationssökning. Vi tar också upp Foster (2004) för att han erbjuder ett alternativ 
med sin icke-linjära modell, och att han i viss mån kritiserar de andra forskarna för att 
ha skapat begränsade modeller. Detta är även något som Wilson tar upp, men han väljer 
istället att koppla samman olika modeller till en, som han anser, mer heltäckande 
modell.  
 
I avsnittet om informationskompetens har vi fokuserat på tre forskare som studerat 
begreppet i olika inlärningssammanhang (Limberg, 1998, Bruce, 1997 och Lupton, 
2004) och en forskare som har en lite annorlunda uppfattning om begreppet (Marcum, 
2002). Limberg, Bruce och Lupton har alla gjort fenomenografiska undersökningar och 
detta är intressant eftersom vi i denna uppsats använder samma forskningsansats. De 
kommer alla tre fram till liknande resultat trots att deras forskning inriktat sig på olika 
respondentgrupper.  

2.2 Undervisning i informationssökning 

Det finns många studier inom detta område och vi gör här en uppdelning mellan det 
som skrivits allmänt om undervisning i informationssökning. Därefter går vi in på mer 
specifik forskning om undervisning i informationssökning. 
 

2.2.1 Allmänt om undervisning i informationssökning 

Det är svårt att beskriva utvecklingen av undervisning i informationssökning när själva 
fenomenet informationssökning är så pass svårt att definiera. På 1970- och 80-talen 
undervisade lärare och bibliotekarier i ”bok- och bibliotekskunskap”. Fokus låg på att 
lära eleverna använda olika sökverktyg, till exempel bibliotekskataloger och så 
småningom även databaser. Terminologin ändrades också från ”bok- och 
bibliotekskunskap” till ”informationsfärdigheter” eller ”färdigheter i informations-
sökning” och under 1990-talet fick begreppet ”informationskompetens” genomslag. I 
den engelskspråkiga världen förekommer också termen ”research skills”. I svenska 
skolor talas det ofta om att elever forskar när de arbetar undersökande. Bakom dessa 
förändringar i terminologin finns en utveckling från att ha koncentrerat sig på 
sökverktyg i ”bok- och bibliotekskunskap” till att koncentrera sig på att använda och 
hitta information, att tala om källor och dess värde och ett fokus på att den 
informationssökande ska klara sig i dagens samhälle (Limberg, Hultgren & Jarneving, 
2002, s. 96-101). 
 
B & I-forskaren Annemaree Lloyd (2006) menar dock att dagens undervisning i 
informationssökning är otillräcklig. Hon hänvisar till informationssökning och 
informationskompetens som komplexa processer, som kräver en flexiblare syn än 
dagens begränsade modeller erbjuder.  
 
Lloyd liknar informationskompetens vid ett landskap, som kan vara unikt för varje 
person på grund av tidigare erfarenheter, men framför allt för varje ämnes- och 
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yrkesområde. Lloyd menar att dagens undervisning inom informationskompetens är 
väldigt traditionell och bunden till information i någon slags textform. Hon betonar att 
det är en holistisk process att bli informationskompetent och att till exempel brandmän, 
som hon har undersökt, är informationskompetenta inom sitt eget ”yrkeslandskap” 
(Lloyd, 2006, s. 571). Alla personer känner dock inte till alla ”landskap” och är man 
ovan informationssökare är det lät att gå vilse (ibid, s. 572). Lloyd kommer fram till att 
”examining the range of landscapes in which information literacy has been explored 
suggests that, just as there are many landscapes, there are also many ways of becoming 
information literate. If we silence other ways of learning and reduce information literacy 
to a series of decontextualized skills, we run the risk of silencing other ways of learning 
to become information literate” (ibid, s. 581) 
 
Under senare tid har det förekommit satsningar på att väcka Internetanvändares kritiska 
tänkande. Ett projekt som har växt fram är ”Kolla Källan”, som fungerar som stöd för 
skolans arbete med bland annat informationssökning och källkritisk granskning. 
Målgruppen för projektet är lärare och skolbibliotekarier men där finns även resurser för 
elever. ”Kolla Källan” står för ”ett brett mediatänkande”, det vill säga att många olika 
typer av källor ska användas vid informationssökning och att den studerande ska få 
möjlighet i skolan att använda, jämföra och granska dem (Kolla Källans hemsida). 
Eftersom kursmålen i skolan betonar kritiskt tänkande och analys är detta en otroligt 
viktig satsning på fortbildning av lärare.  
 

2.2.2 Studier av eller forskning om undervisning i informations-
sökning 

Pedagogikforskaren Penny Moore (2000) visar att lärare ofta värderar informations-
färdigheter högt, men att de inte genomför specifik undervisning kring hur man ska gå 
till väga. Lärarna i hennes studie har uppfattningen att de studerande själva tillägnar sig 
denna kompetens under arbetets gång. Limberg och Folkesson anser tvärtemot lärarna i 
Moores studie att studerande som arbetar undersökande behöver starka stödstrukturer 
och att läraren överger sina studenter, när de inte hjälper till genom hela processen 
(Limberg & Folkesson, 2006, s. 31).  
 
Philip M. Turner, bibliotekarie och universitetslektor i B & I, (1991) diskuterar i en 
artikel om var och hur informationsfärdigheter ska läras in. Ofta planerar lärare sin 
undervisning utan någon kontakt med bibliotekarien vilket i slutänden medför problem 
för den studerande. Om bibliotekarien blir involverad redan i planeringsfasen och sedan 
är med under processen för att instruera och lära ut färdigheter i informationssökning 
kan lärare och bibliotekarie skräddarsy färdigheterna som behövs. Men detta är svårt att 
genomföra i praktiken eftersom lärare ofta inte vill släppa in bibliotekarien i sitt arbete 
och ser undervisningsprocessen som sin egen (Turner, 1991, s. 13-18). 
 
I ett gemensamt projekt mellan pedagogisk och biblioteks- och informations-
vetenskaplig forskning undersöker Ron Best, Fiona Abbott och Mike Taylor (1990) 
bland annat lärares, bibliotekariers och lärarstudenters uppfattningar om tre begrepp: 
Studiefärdigheter, Biblioteksfärdigheter, och Informationsfärdigheter. Biblioteks-
färdigheter uppfattas som att kunna använda bibliotekskatalogen, index och andra 
hjälpmedel som finns på bibliotek. Studiefärdigheter uppfattas både snävt, att kunna 
återge och sammanställa material, memorera och återge information, och bredare, allt 
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den studerande behöver kunna för att lära sig något. Informationsfärdigheter uppfattas 
som vidare och innefattar bland annat att kunna lyssna på föreläsningar, att kunna 
intervjua, tolka inspelningar, behärska ordbehandling och hitta källor. Eftersom synen 
på biblioteksfärdigheter i princip enbart omfattar tekniska delar i biblioteket blir det en 
naturlig uppgift för bibliotekarien att lära studenterna hantera dessa (Best, Abbott & 
Taylor, 1990, s. 21-36).  
 
Limberg och Folkesson (2006) studerar inom IDOL-projektet12 hur lärare och 
bibliotekarier ser på undervisning i informationssökning och vad de anser att elever 
behöver lära sig. De studerar även vilka synsätt som ligger till grund för 
undervisningen, och de menar att pedagogernas syn på informationssökning påverkar 
deras sätt att undervisa och vad de tar upp på sina lektioner. Limberg och Folkesson 
menar också att lärarnas attityd gentemot informationssökning och bilden av hur denna 
process bör gå till i sig kan vara en grund till att man pratar förbi varandra när det gäller 
interaktion mellan lärare, studerande och bibliotekarier. De menar att ”på vilket sätt 
pedagogerna förstår vad informationssökning är utgör i sig möjligheter och 
begränsningar i interaktionen” (Limberg & Folkesson, 2006, s. 40). 
 
Limberg och Folkesson (2006) konstaterar att det finns få undersökningar när det gäller 
bibliotekariers syn på undervisning i informationssökning. I tidigare forskning tycker 
sig dock Limberg och Folkesson se att bibliotekarier ofta fokuserar på den tekniska 
aspekten och hur själva proceduren för att hitta informationen går till (Limberg & 
Folkesson, 2006). Detta kan påverka användarnas attityd och metod när de söker 
information. I stället för att utgå från innehållet och vad informationen ska användas till, 
det vill säga syftet med sökningen, så fastnar man lätt i själva proceduren att välja rätt 
sökmotor och att man följer en rekommenderad sökordning. Limberg och Folkesson 
noterar dock att det har skett en attitydförändring i och med att ämnet bibliotekskunskap 
har utvecklats mot informationskompetens. Detta menar de  
 

… har inneburit förändrade synsätt på önskvärt innehåll i undervisningen, eftersom… 
[informationskompetens] omfattar olika färdigheter och förmågor som knyts till 
lärandeprocesser i vid bemärkelse, inte avgränsat till informationssökning i bibliotek 

 (ibid, s. 25).  
 

Fokus ligger i stället på de studerandes tankeprocesser och kritiskt tänkande, något som 
också finns med i skolans styrdokument. 
 
I LÄSK-projektet13 studerar Alexandersson och Limberg (2004) hur skolbiblioteket 
påverkar vad eleverna får tillgång till via Internet. När eleverna söker information själva 
i undersökande arbetssätt är inte läraren närvarande på samma sätt när det gäller vilka 
material eleven använder. Detta är en stor skillnad mot tidigare, när läromedel användes 
i större utsträckning. De konstaterar ändå att det är läraren som har ansvaret för elevens 
undervisning och att läraren ska känna till vilka källor eleven använder och betonar hur 
viktigt det är att lärare och bibliotekarie samarbetar för att få det bästa resultatet för 
eleven.  
 

                                                           
12 IDOL står för Informationssökning, didaktik och lärande 
13 LÄSK står för Lärande via skolbibliotek. 
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2.2.3 Sammanfattning 

När det gäller undervisning i informationssökning har fokus flyttats från 
bibliotekskunskap till att försöka lära ut färdigheter i informationskompetens under de 
senaste årtiondena. Lärare har fått nya instrument för att undervisa i 
informationssökning. Ett exempel som vi tar upp är Kolla källan som stöder lärare och 
skolbibliotekarier i detta arbete. 
 
Vi visar sedan på två uppfattningar, Moore (2000) visar i sin studie på lärare som anser 
att studerande själva lär sig informationsfärdigheter under arbetets gång samt Limberg 
och Folkesson (2006) som menar att lärare som inte hjälper till under hela processen 
överger sina studenter. 
 
Att lärare och bibliotekarier bör arbeta tillsammans med undervisning i 
informationssökning menar både Turner (1991) och Alexandersson och Limberg i 
LÄSK-projektet (2004). De senare påpekar att läraren inte är närvarande på samma sätt 
nu när undersökande arbetssätt blir allt vanligare. Även respondenterna i Best, Abbott 
och Taylors (1990) forskning menar att de två yrkesgrupperna gör olika saker. 
Bibliotekarier bör hjälpa studenter med de rent tekniska delarna i ett bibliotek 
(biblioteksfärdigheter), medan det är lärarnas uppgift att utveckla bland annat det de 
kallar informationsfärdigheter.  
 
Limberg och Folkesson (2006) menar att lärarnas syn på och attityd gentemot 
informationssökning påverkar deras sätt att undervisa och att detta kan vara en grund till 
att de två yrkesgrupperna inte förstår varandra. Limberg (1998) påpekar att 
bibliotekarier ofta fokuserar på tekniken och inte syftet med sökningarna men att detta 
håller på att förändras i och med att bibliotekskunskap har utvecklats till 
informationskompetens. 
 

2.3 Lärares syn på informationssökning 

Vissa av undersökningarna som presenteras nedan har inte explicit intresserat sig för 
lärares syn på informationssökning, men även om inte undersökningarna riktat in sig på 
lärare kan de ändå ge en bra bild av lärares syn på informationssökning genom de 
resultat som kommer fram. Det finns väldigt lite forskning inom B & I som inriktar sig 
på lärare inom vuxenutbildning. Därför har vi valt att belysa lärares syn på 
informationssökning med hjälp av den forskning om lärare som finns. Vi presenterar 
undersökningar gjorda både med lärare och med lärarstudenter, det senare eftersom det 
är där grunden läggs till lärarprofessionen. 
 
Vi har valt att dela in avsnittet i tre delar: den första är lärares syn på informations-
sökning och samarbete med bibliotekarier, del två behandlar lärarstudenters syn på 
(skol)bibliotek och lärares och bibliotekariers nya roller och den tredje delen beskriver 
forskning som indirekt visar lärares syn på informationssökning.  
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2.3.1 Lärares syn på informationssökning och samarbete med 
bibliotekarier 

Moore (1999, 2000) presenterar en undersökning som genomfördes på fyra grundskolor 
där en del av undersökningen just fokuserade på lärare och deras syn på färdigheter i 
informationssökning, bibliotekets roll och informationsteknik. I denna undersökning 
märks att trots att informationsfärdigheter ska läras ut på alla nivåer enligt läroplanen är 
det inte många lärare som ser något behov av att skilja ut detta ämne och många har 
heller inte med det i sin planering. Lärarna menar också att de själva kan söka 
information och att det är viktigt att lära sig söka information men att de saknar kunskap 
om hur dessa färdigheter kan läras ut, eller att färdigheterna kommer av sig själva om 
bara rätt förutsättningar finns. Skolbibliotekets roll är också oklar. Flera lärare säger att 
biblioteket ska främja läslust och tillhandahålla resurser. En av slutsatserna i denna 
undersökning är att om målet är att det ska finnas samarbete mellan lärare och 
bibliotekarier så måste undervisningen innehålla arbetsuppgifter som uppmuntrar till 
gemensam planering, genomförande och utvärdering.  
 
Limberg och Folkesson (2006) kommer bland annat fram till att lärares syn på kvalitet i 
informationssökning till stor del handlar om ”värdering och användning av information, 
inte om sökning och återfinning” (s. 126). De efterlyser också mer samarbete där lärare 
och bibliotekarier sätter elevernas lärande i fokus och där yrkesgruppernas särdrag 
tillsammans skapar en ny plattform för undervisning i informationssökning (s. 126). 
Carlgren och Marton hävdar att lärarens roll inte längre är att förmedla ämnesinnehåll 
utan de ska i stället stödja de studerande i deras utveckling mot att bli 
informationskompetenta individer (2000, s. 104). Även bibliotekarierna har i detta 
arbete fått en förändrad roll från att ha kontrollerat och gjort information tillgänglig för 
användarna till att ha en mer stödjande och undervisande roll i informationssökningen. 
Limberg och Folkesson anser att det viktigaste som de har kommit fram till i IDOL-
projektet är att ”undervisningsobjektet informationssökning uppfattas som alltför 
begränsat i förhållande till de krav som ställs vid bedömning av kvaliteten i elevernas 
arbeten” (ibid. s. 125) till exempel kravet på att söka och använda olika källor och 
källkritiskt granska dessa. Det behövs därför ett mer mångfacetterat kunskapsinnehåll, 
det vill säga att man behöver se olika sidor av liknande kunskapsinnehåll för att kunna 
utveckla en förståelse för ett komplext fenomen. Lärare och bibliotekarier behöver 
samverka kring de didaktiska metoderna snarare än att fokusera på organisationen av 
det egna arbetet. Då kan de samverka för att kunna hjälpa den studerande att utveckla 
informationskompetens.  
 
B & I-forskaren Melissa Gross (1998) har gjort en undersökning om självgenererade 
eller pålagda frågeställningar. Hon menar att pålagda frågeställningar är mycket vanligt 
inom skolarbeten, det vill säga, läraren har formulerat en uppgift som den studerande 
ska svara på. När bibliotekarien sedan ska hjälpa den studerande att söka information 
utgår denne ifrån att frågan är självgenererad, det vill säga att den studerande själv har 
kommit på frågeställningen. Om frågeställningen har formulerats på ett sätt som inte 
passar systemet ställer bibliotekarien öppna frågor för att hitta den underliggande frågan 
och motivet till frågeställningen, så att man därigenom kan hitta relevant litteratur. Är 
då inte frågan självgenererad och ’motivet’ är att göra läraren nöjd, blir det 
problematiskt för bibliotekarien att hjälpa den studerande att hitta bra material. Det är 
alltså oerhört viktigt att den studerande förstår den pålagda frågan för att få adekvat 
hjälp. Gross säger att ”[r]eference librarians recognize that poorly understood 
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assignments … can be extremely difficult, at times impossible, to negotiate” (Gross, 
1998, s 291). Hon menar också att samarbete mellan lärare och bibliotekarie ger de 
studerande stora fördelar när de arbetar med olika projekt (ibid, s. 293). 
 
Helena Sundstedt och Maj-Len Wärnlund (2000) undersöker i sin magisteruppsats i  B 
& I lärares och bibliotekariers inställningar till samarbete och vilka omständigheter som 
påverkar detta samarbete. Deras resultat visar att alla inblandade, både lärare och 
bibliotekarie, tycker att samarbetet skulle kunna vara bättre men lärarna är tveksamma 
till att lägga mer tid på det, och även till att låta bibliotekarien vara med vid planeringen 
av undervisningen. Lärarna anser samtidigt att bibliotekariens stora kunskaper i att hitta 
information är en viktig tillgång. Sundstedt och Wärnlund visar också på många 
omständigheter som påverkar samarbetet, bland annat att de två yrkesgrupperna tillhör 
två verksamhetssystem och därför har olika syn på kunskap, livslångt lärande och 
undersökande arbetssätt. Lärarna i undersökningen är överens om att de själva behöver 
mer undervisning i informationssökning för att bättre kunna hjälpa sina elever och om 
lärarna utvecklar dessa färdigheter kan också samarbetet med bibliotekarien underlättas. 
 
Mikael Alexandersson och Louise Limberg skriver i Textflytt och sökslump (2004) om 
samarbetet mellan lärare och bibliotekarier. I ett skolbibliotek är det inte alltid utbildade 
bibliotekarier som arbetar, utan det kan vara lärarbibliotekarier eller assistenter med 
olika utbildningsbakgrund. Men Alexandersson och Limberg säger ändå att det är hur 
dessa yrkesgrupper lyckas i sitt samspel som starkt påverkar ”hur biblioteket används i 
undervisningen samt på vilka sätt biblioteket kommer att utgöra en resurs i elevernas 
lärande” (ibid, s. 71). På senare tid har mer ansvar lagts på de enskilda skolorna när det 
gäller att utveckla skolans verksamhet. Detta medför ett gemensamt ansvar att nå de 
uppställda målen och både lärare och bibliotekspersonal måste delta i detta arbete och 
hitta en gemensam plattform för att tillsammans kunna klara elevernas 
kunskapsutveckling (ibid, s. 81). 
 
Birgitta Hansson, 1:e bibliotekarie, och Olle Rimsten, universitetslektor i 
rättsvetenskap, (2005) undersöker hur Sveriges högskolor har implementerat de nya mål 
för grundutbildningen som kom 2002. De menar att många högskolor inte gjort någon 
tydlig ansvarsfördelning av uppgiften att lära ut färdigheter i informationssökning. 
Respondenterna i undersökningen framhåller att samverkan mellan lärare och 
bibliotekarier är nödvändig för att högskolorna ska nå målen i lagen.  
  

2.3.2 Lärarstudenters syn på (skol-)bibliotek och lärares och 
bibliotekariers nya roller 

Forskare har också intresserat sig för hur lärarutbildningen ser ut och hur kunskaperna 
kring informationssökning och skolbibliotek ser ut där. Ron Doiron, docent i pedagogik, 
presenterar en undersökning där lärarstudenter tillsammans med lärare och 
skolbibliotekarier14 genomförde olika IT-projekt i skolor. Lärarstudenterna inser hur 
mycket undervisning som sker i biblioteket och hur mycket kunskap bibliotekarien har 
när det gäller IT. Projektet visar på hur lärarstudenterna lär sig mer om 
skolbibliotekariens och skolbibliotekets roll och att de får se hur skolbibliotekarien kan 
delta i planering och genomförande av undervisning. De utvecklar också en förståelse 
för hur viktigt skolbiblioteket är i integrationen av informationsteknik och vilken stor 
                                                           
14 Termen som används hos Doiron är teacher-librarian. 
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roll detta samarbete spelar för att utveckla elevers informationsfärdigheter (Doiron, 
1999).  
 
Linda L. Wolcott, Kimberly A. Lawless och Deborah Hobbs vid universitetet i Utah 
(1999) undersöker också lärarutbildning. De inriktar sig på vilken bild lärarstudenter har 
av skolbibliotekarier samt om lärarutbildningen förbereder blivande lärare på att 
skolbibliotekarier ofta har en helt ny roll i dagens informationssamhälle. I sin studie 
finner de att lärarstudenter ser olika områden där skolbibliotekarien kan vara användbar 
men att studenterna framhåller de funktioner som har att göra med att tillhandahålla och 
organisera information framför områden som har att göra med lärande och 
undervisning. De tänker på skolbibliotekarien som en traditionell bibliotekarie som 
sköter samlingarna och tar fram information.  
 
Best, Abbott och Taylor (1990) undersöker i IHSITE-projektet15 lärarutbildningar. De 
kommer fram till att en anledning till att så få lärare i sitt yrkesutövande använder sig av 
biblioteket kan vara att de själva, både före och under sin utbildning, får en negativ bild 
av biblioteket och dess resurser. De ger exempel på hur studenterna själva upplever 
biblioteksgenomgångar, broschyrutdelning och frånvarande bibliotekarier. Eftersom 
lärarstudenterna kan sprida denna känsla till sina elever när de börjar arbeta som lärare 
kan det bli en ond cirkel som leder till dåligt samarbete mellan lärare och bibliotekarier. 
Forskarna anser att bibliotekarier bör reflektera aktivt över hur studenten uppfattar 
biblioteket, klassificeringssystemet, bemötandet et cetera för att bättre kunna möta 
studentens behov (Best, Abbott & Taylor, 1990). 
 

2.3.3 Forskning som indirekt visar lärares syn på 
informationssökning 

I Att söka information för att lära undersöker Limberg (1998) hur eleverna erfar 
begreppet informationssökning, olika informationskällor, ämnet under och efter 
inlärningsprocessen samt hur elevernas uppfattningar om informationssökning 
samspelar med deras uppfattningar av ämnet. Även om inte lärarnas uppfattning av 
informationssökning står i centrum i den här undersökningen tar Limberg ändå upp 
vikten av lärarnas inställning till informationssökning när intresset för utbildning och 
undervisning om informationssökning växer. Hon menar att om lärarna har en medveten 
och uttalad plan för uppläggning och genomförande av sin undervisning, även när det 
gäller informationssökning, så hjälper detta den studerande att nå mer kvalificerade 
inlärningsresultat. Limberg menar att det är viktigt att läraren hjälper den studerande att 
problematisera det område som är fokus för undersökning och dessutom är med som en 
stödjande funktion genom den studerandes lärandeprocess. Limberg och Folkesson 
(2006) återkommer till resonemanget och de säger att ”pedagogens förmåga att 
identifiera en situation för informationssökning och att urskilja de kritiska drag som 
samtidigt kännetecknar situationen kommer att återspeglas i undervisningen” (ibid, s. 
124). 
 
Dianne Oberg, Lyn Hay och James Henri, forskare som intresserar sig både för 
pedagogik och B & I, (1999), undersöker i ett internationellt projekt skolledares roll när 
det gäller att utveckla och stödja projekt som syftar till utvecklandet av 
informationskompetens. Resultatet av enkätundersökningar med bibliotekarier och 
                                                           
15 Förkortningen står för: Information-Handling Skills in Initial Teacher Education 
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skolledare visar dels att lärares inställning utgör ett hinder för att integrera 
informationsfärdigheter i hela läroplanen, dels att det saknas tid för lärare och 
bibliotekarier att arbeta tillsammans. 
 
Penny Moore och pedagogikforskaren Alison St George (1991) presenterar en 
undersökning genomförd med elever i årskurs sex i Nya Zeeland. Forskarna konstaterar 
att eleverna förväntas kunna lösa problem som har att göra med informationssökning 
men att många lärare inte verkar förstå hur svåra uppgifter de ger eleverna. Ofta saknar 
dessutom lärarna själva nödvändiga kunskaper i informationssökning. Enligt Moore och 
St George behöver elever ofta hjälp med att formulera frågor att arbeta med och hjälp 
att förstå hur söksystem som bibliotek är uppbygga, men dessa problem negligeras ofta 
av lärare. Eleverna behöver både hjälp att utveckla färdigheter i informationssökning 
och att utvärdera informationen de hittar men många elever får inte denna viktiga hjälp 
av sina lärare. 
 

2.3.4 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan vi säga att många lärare inte anser att de specifikt behöver 
undervisa i informationssökning och att informationskompetens är mer av en 
mognadsfråga och helt enkelt kommer att dyka upp av sig själv. Denna åsikt florerar 
trots att det i målen uttalat står att de studerande ska kunna hitta och använda sig av en 
variation av källor. En viktig aspekt är också att lärare snarare fokuserar på värdering 
och användning av informationen, snarare än hur sökningen går till väga. Det 
framkommer också att lärarnas attityd till biblioteket är viktig samt att det är av stor vikt 
att läraren medvetet planerar upplägget och genomförandet av undervisning i 
informationssökning för att öka den studerandes informationskompetens.  
 
Många av undersökningarna ovan kommer fram till att lärare och lärarstuderande har en 
relativt traditionell syn på bibliotekarien, som en person som tillhandahåller och 
organiserar information. Till viss del kan detta bero på bibliotekarierna själva genom 
den bild de förmedlar genom sina biblioteksgenomgångar för lärarstudenter, istället för 
att möta studenternas behov där de befinner sig för tillfället. Det är viktigt att lärare och 
bibliotekarier samverkar bättre i den didaktiska planeringen för att man på bästa sätt ska 
kunna hjälpa individen.  
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3 Teori och metod  
 
Detta kapitel är indelat i två delar, först presentar vi vårt val av kvalitativ metod med 
fenomenografi som forskningsansats. Därefter går vi in på intervjuerna, vilka 
avgränsningar vi gjort samt hur vi genomfört undersökningen. 

3.1 Fenomenografisk ansats 

Marton och Booth skriver att fenomenografin i sig inte är en metod och heller inte en 
teori, utan snarare ”en ansats för att identifiera, formulera och hantera vissa typer av 
forskningsfrågor” (2000, s. 146-147). Den fenomenografiska forskningens grundenhet 
är sätt att erfara någonting. Därför är denna forskningsansats mycket användbar för oss 
eftersom vi vill studera hur lärare uppfattar fenomenet informationssökning i 
undervisningen. 
 

3.1.1 Kort historik 

Fenomenografin utvecklades under 1970-talet av INOM-gruppen16 vid den pedagogiska 
institutionen vid Göteborgs universitet. En av forskarnas målsättningar var att försöka 
se variationer i människors sätt att ”uppfatta och förstå aspekter av eller företeelser i 
verkligheten” (Alexandersson, 1994, s. 112). Från början handlade forskningen mycket 
om att förstå inlärning men intresset försköts sedan mot att mer koncentreras på 
människors uppfattningar av olika fenomen. Termen fenomenografi introducerades 
1981 när forskargruppen skulle beskriva sitt forskningsområde. Sedan dess har 
fenomenografin, förutom att fokusera på hur människor lär, använts i många olika 
sammanhang där målet är att förstå hur en grupp människor uppfattar ett visst fenomen 
(ibid s. 113-114). 
 

3.1.2 Fenomenografins utmärkande drag 

Enligt Staffan Larsson finns fem utmärkande drag hos fenomenografin: den är 
kvalitativ, den använder andra ordningens perspektiv, materialinsamlingen sker genom 
intervjuer, den visar på variation av uppfattningar och till sist görs en kvalitativ analys 
där målet är att finna kvalitativt skilda kategorier för att beskriva uppfattningarna 
(Larsson, 1986). Vi kommer nedan att närmare beskriva dessa fem drag. 
 

3.1.2.1 Kvalitativ metod 
 
Fenomenografin är kvalitativ. Det finns en mängd sätt att beskriva kvalitativ metod, 
främst därför att forskare ofta utformar egna varianter och tolkningar av kvalitativ 
metod. Men analysen sker oftast med textavsnitt, antingen tryckt material eller texter 
som skrivits ut efter intervjuer eller annan dokumentation (Patel & Davidson, 2003, s. 
118-122). Patel och Davidsons definition av kvalitativt inriktad forskning är att 

                                                           
16 INOM kommer ur INlärning och OMvärldsuppfattning 
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datainsamlingen fokuserar på ”mjuka” data, till exempel ”kvalitativa intervjuer och 
tolkande analyser” (ibid, s. 14). 
 

3.1.2.2 Andra ordningens perspektiv 
 
Inom fenomenografin undersöker forskaren andra ordningens perspektiv. Skillnaden 
mellan ett första och ett andra ordningens perspektiv beskriver Marton och Booth i Om 
lärande (Marton & Booth, 2000). Om ett första ordningens perspektiv används anses att 
”ett påstående är ett påstående om den fysiska världen eller om någon specifik 
situation” (ibid, s. 155). Med ett andra ordningens perspektiv avses att ett påstående 
”återspeglar den lärandes sätt att erfara problemet, att förstå det” (ibid, s. 155-156). Det 
gäller för forskaren att försöka se fenomenet med den intervjuades ögon och försöka 
förstå hur respondenten erfar fenomenet (ibid, s. 158-159). 
 

3.1.2.3 Intervjuer – den empiriska grunden 
 
Det finns ingen standardprocedur för insamlandet av fenomenografisk data utan olika 
tekniker måste formuleras för varje studie (Bruce, 1997, s. 95). Intervjuer är emellertid 
den vanligaste metoden när det gäller fenomenografi och det är också den metod vi har 
valt. Det ger en chans att ställa följdfrågor och fördjupa svaren. Bruce (1997, s. 96) har 
ställt upp fyra kriterier för formulering av intervjufrågor: 
 

• de ska vara öppna nog att innefatta all nuvarande förståelse av fenomenet. 
• de ska tillåta respondenten att själv välja sin egen tolkning av fenomenet. 
• de ska tillåta intervjuaren att lägga sina egna uppfattningar av fenomenet åt 

sidan.  
• de ska uppmuntra respondenten att beskriva  

  
Staffan Larsson poängterar vikten av att inte ha låsta frågor. Eftersom respondenten gör 
en egen tolkning av frågan måste intervjuaren vara beredd att formulera om frågan för 
att ställa den så att man får svar på det man vill veta (Larsson, 1986, s. 27). 
 
Intervjuerna syftar inte till att komma åt de underliggande motiven till svaren. Däremot 
ska intervjuaren använda alla sina egna erfarenheter och perspektiv vid tolkningen av 
intervjusvaren. Vi kan utgå från att människor alltid tolkar det som sägs och meningen 
är att beskriva dessa tolkningar (Larsson, 1986, s. 23). 
 
I skapandet av våra intervjufrågor försökte vi göra öppna frågor för att ge 
respondenterna möjlighet att beskriva sitt arbete och sina tankar så fritt som möjligt. 
Flera frågor fokuserar på hur läraren går till väga praktiskt vid skapande av uppgifter 
och genomförande av dessa. Vi använde heller inte orden ”informationssökning” eller 
”informationssökningsprocess” eftersom vi, av egen erfarenhet, vet att denna term 
sällan används av lärare. Intervjuerna blev också olika eftersom svaren vi fick ledde 
vidare till andra frågor och diskussioner. Den manual17 vi använde innehöll få frågor, 
men dessa utvecklades under varje intervju till att innehålla många följdfrågor. 
 

                                                           
17 Intervjumanualen finns som bilaga sist i uppsatsen. 



 30

3.1.2.4 Variation 

 
Intresset ligger i att beskriva de olika uppfattningarna av ett fenomen som finns inom 
grupper av människor i en viss kontext (Bruce, 1997, s. 85). Det är alltså inte 
individernas uppfattningar som pekas ut utan skillnaderna i svaren som finns inom 
gruppen och som sedan formar kategorier. Fenomenografin fokuserar på variationen. 
Att hitta denna variation är syftet med en fenomenografisk studie, oavsett om 
variationerna finns mellan eller inom individer (Marton & Booth, 2000, s. 162). 
 
Carlgren och Marton (2003) utvecklar just begreppet variation och dess betydelse för 
hur vi erfar vår omgivning. Det vi möter hanterar vi genom våra tidigare erfarenheter 
och variationerna i dessa. Hur vi erfar en viss situation avgörs av vilka aspekter vi 
fokuserar på i just den situationen och vilka erfarenheter vi har att jämföra den med. Vi 
använder oss alltså både av nuet och det som har varit. Om det inte fanns någon 
variation skulle det saknas urskiljning. Detta innebär samtidigt att varje företeelse har en 
oändlig mängd innebörder eftersom variationen den uppfattas med kan vara av så 
skiftande slag (Carlgren & Marton, 2003, s. 133-138).  
 

3.1.2.5 Beskrivningskategorier  
 
Efter datainsamlingen följer en kvalitativ analys. Intervjusvaren läses ett flertal gånger 
och reflektioner över vad svaren speglar är viktiga. Målet är att finna kvalitativt skilda 
kategorier där uppfattningarna kan beskrivas. Kategorierna ska representera skilda sätt 
att uppfatta något och det är kategorierna som är slutresultatet av forskningen. Dessa 
resultat kan sedan användas till att förstå större sammanhang bättre och kanske 
åstadkomma en förändring hos dem som tar del av resultatet. Eftersom kategorierna kan 
utgöra underlag för reflektion och därmed vara utgångspunkt för förändringar av 
människors uppfattningar är det viktigare att beskriva vilka uppfattningar som finns än 
vilka som har dem (Larsson, 1986, s. 24). 
 

3.2 Intervjuernas genomförande 

Vi har valt att använda intervjuer som metod för att samla in information från 
respondenter. Här följer information om avgränsningar, respondentgruppens 
sammansättning samt hur och när intervjuerna genomfördes.  
 
Något som man behöver vara medveten om, när det gäller vår undersökning, är 
problematiken med att vi båda har varit, och är, verksamma som lärare inom 
vuxenutbildning. Detta gör att vi har en förförståelse för det som våra respondenter 
beskriver i intervjuerna och att vi kanske därigenom tolkar och förstår olika situationer 
på att annat sätt än en person som inte är lärare. Detta kan självklart vara både en styrka 
och en svaghet. Svagheten är att vi kanske ibland förutsätter saker baserat på våra egna 
erfarenheter, styrkan är att vi kan teckna en mer nyanserad bild. Det leder också till att 
vi har en hel del ”tyst yrkeskunskap” som gör att vi kan dra slutsatser som inte alltid går 
att hitta i någon bok.  
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3.2.1 Urval: plats, antal, gruppens sammansättning 

Åtta intervjuer genomfördes på en vuxenutbildning med lärare ur skilda 
ämneskategorier, både kärnämneslärare och lärare inom mer praktisk utbildning. 
Gruppen är således både homogen eftersom alla arbetar med vuxenutbildning på samma 
skola, och heterogen eftersom informanterna undervisar inom olika ämnesområden, är 
spridda åldersmässigt och erfarenhetsmässigt. Av de åtta informanterna är tre män och 
fem kvinnor, för att därmed någorlunda representera den procentuella fördelningen 
mellan män och kvinnor som finns på skolan, fyra undervisar i kärnämnen och fyra 
inom omvårdnadsprogrammet. Antal år i läraryrket är också spritt, fyra av 
informanterna har undervisat mindre än tio år, medan fyra har undervisat cirka 30 år 
vardera. 
 
Eftersom fenomenografiska undersökningar alltid innehåller ett relativt litet 
respondentunderlag som kommer ur särskilt utvalda grupper kan undersökningarna inte 
göra anspråk på att vara generella eller definitiva (Marton & Booth, 2000, s. 163). Vi 
har ändå valt denna forskningsansats därför att den tillåter oss att se relationen mellan 
lärarna och informationssökning i undervisningen och därför att den låter oss få en 
djupare förståelse för hur lärare uppfattar detta begrepp.  
 

3.2.2 Genomförande 

Alla de informanter som tillfrågades att vara med valde att ställa upp för intervjuer. 
Manualen med intervjufrågorna delades ut till informanterna cirka en vecka i förväg för 
att de skulle ha möjlighet att reflektera över innehållet. Alla intervjuer genomfördes 
med en och samma intervjuare under två dagar i maj 2005 med bandspelare i grupprum 
på den kommunala vuxenutbildning där samtliga informanter arbetar. Längden på 
intervjuerna varierade men i genomsnitt tog varje intervju drygt 30 minuter. Alla 
intervjuer skrevs sedan ut av en person som inte medverkat vid intervjuerna. Först 
skrevs de ut i råtext och redigerades sedan så att det uppenbara talspråket togs bort och 
texten blev mer läsvänlig. Detta tillvägagångssätt finner vi stöd för hos Kvale (1997, s. 
153-157). 
 
Eftersom den vuxenutbildning, där vi genomfört vår undersökning, inte nämns vid 
namn så kommer vi också för anonymitetens skull att ersätta lärarnas namn med 
bokstavsbeteckningar och bibliotekarien, som ofta nämns vid namn i intervjuerna, 
kommer konsekvent att ersättas med ”bibliotekarien”, även när vi citerar ur 
intervjuerna. 
 

3.3 Analysens gång 

Redan när vi formulerade våra intervjufrågor, gjorde vi ett medvetet val att titta på den 
undersökande arbetsmetoden ur ett processperspektiv. Detta gjorde vi av olika 
anledningar, dels för att vi i våra litteraturstudier fann flera forskare som gjorde det 
(Kuhlthau, Limberg m.fl), dels, och kanske framför allt, för att vi, genom vår 
förförståelse som lärare, är vana vid att granska ett undersökande arbete som en 
kronologisk process, med en tydlig början och ett tydligt slut. Genom att be våra 
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respondenter beskriva ett exempel på ett undersökande arbete, fick vi svar på de flesta 
efterföljande frågor som vi ställde i vår intervju. Precis som vi hade förväntat oss, 
beskrev lärarna en kronologisk process. Därför föll det sig naturligt för oss att först och 
främst dela in vårt material i tre delar baserat på kronologi; Innan ett undersökande 
arbete påbörjas; Under tiden ett undersökande arbete pågår; Efter ett undersökande 
arbete är avslutat. Dessa tre delar i ett undersökande arbete anser vi ger en överskådlig 
struktur att utgå ifrån, som dessutom är väl vedertagen i skolans värld. Samtidigt anser 
vi att dessa aspekter täcker in hela vårt undersökningsområde. Under varje del har vi 
sedan tittat på specifika delar som vi av egen erfarenhet kopplar till dessa moment, men 
också som framträdde i vårt intervjuunderlag. 
 
Under rubriken Innan ett undersökande arbete påbörjas valde vi därför att titta på hur 
frågeställningen formuleras – detta på grund av att vi som lärare vet att en bra 
frågeställning är a och o för att ett undersökande arbete ska bli framgångsrikt och det 
underlättar även informationssökningen. Även Gross (1998, s. 291) tar upp frågan om 
vem som formulerar frågeställningar och vad detta betyder för resultatet i ett 
undersökande arbete. Frågeställningen är alltså viktig och detta var också något som 
lärarna i vår undersökning tog upp. Inför ett undersökande arbete är det också viktigt att 
ge de studerande verktyg för att kunna söka och hitta relevant information – att de helt 
enkelt vet var de ska börja. Många av lärarna nämnde också detta under våra intervjuer 
och därför valde vi att ta med ett avsnitt som handlar om hur informationssökning 
diskuteras innan ett undersökande arbete.  
 
En fråga som hör tätt samman med ovanstående är vilka slags källor de studerande 
främst använder sig av och vilka strategier de nyttjar. Denna fråga anser vi hör mer till 
Under tiden ett undersökande arbete pågår eftersom det är själva 
informationssökningen och bearbetningen av densamma som är själva kärnan i det här 
stadiet av ett undersökande arbete. Denna fråga är även i viss mån relevant för Efter ett 
undersökande arbete är avslutat eftersom det kan ingå i lärarens bedömning av den 
studerandes arbete. Kopplat till den studerandes strategier är också lärarens roll under 
arbetets gång. I dagens skola är läraren oftare en handledare, eller till och med coach, 
snarare än en lärare som lär ut saker och därför är det av intresse att se ur lärarna ser på 
sin egen roll under ett undersökande arbete. Även denna fråga kan kopplas till 
bedömningen i slutändan.  
 
Informationssökningen kan självklart bedrivas på många ställen, men eftersom skolan 
som vi har undersökt har ett bibliotek, och många av lärarna spontant nämnde 
bibliotekarien i intervjuerna, så valde vi också att ta med rubriken Lärarnas syn på 
biblioteket i informationssökningen. Vi vet att skolan vi undersökt sticker ut jämfört 
med många andra vuxenutbildningar just på grund av att de har bibliotek och därför 
ville vi se närmare på lärarnas syn på biblioteket och vilken roll det spelar. I 
intervjuerna tog respondenterna även upp problem som de studerande kunde stöta på 
under informationssökningen och informationsanvändningen. Detta är en mycket 
intressant fråga eftersom det är här som förbättringar och utveckling bör ske, så att de 
studerande inte faller i samma fällor hela tiden utan kan handledas av lärarna till bättre 
informationsanvändare. 
 
Ett studerandearbete ska efter ett arbete alltid bedömas på ett eller annat sätt. Eftersom 
vi i vårt intervjumaterial fann att lärarna betonade hur viktig bra information var och att 
de studerande hade förmåga att finna relevant fakta så blev frågan om bedömning av de 
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studerandes informationskompetens intressant. Detta är ju också något som betonas i 
kursmål och betygskriterier (se 1.4.1. Kommunal vuxenutbildning och 
informationssökning).  
 
När vi sedan studerade vårt intervjuunderlag utifrån denna kronologiska process och 
tolkade det som vi såg, kunde vi finna tre uppfattningar i vårt material. Dessa syns i 
våra beskrivningskategorier, som blir vårt utfallsrum, och vi diskuterar dem i kapitel 5 
där vi också exemplifierar de olika kategorierna. 
 
Även i kapitel 6, där vi genomför en djupare analys av våra kategorier, har vi kunnat 
utnyttja vår pedagogiska bakgrund, såväl som våra mer nyvunna kunskaper när det 
gäller informationssökning, bibliotek och organisation av sådan verksamhet. 
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4 Presentation av empiriskt material 
 
I detta kapitel presenterar vi det material vi har fått fram genom intervjuerna med 
lärarna på den vuxenutbildning vi har undersökt. I denna presentation visar vi också 
våra första aspekter som utgör en viktig bas för våra beskrivningskategorier i nästa 
kapitel. Vi har valt att använda en hel del citat i denna del för att belysa de aspekter vi 
har valt. Vi kommer även att utnyttja den information som citaten ger i vår diskussion i 
kapitel sex. 

4.1 Resultatredovisning 

Under genomläsningarna av intervjuerna har fokus lagts vid lärarnas uppfattningar av 
informationssökning i undervisningen. Vi har valt att redovisa resultaten utifrån olika 
områden där klara skillnader och likheter framstår mellan informanternas svar och där 
dessa områden också belyser så stora delar av arbetet med informationssökningen som 
möjligt. I de citat vi valt ut ur intervjumaterialet visar vi på de motsättningar i åsikter 
som existerar. 
 
Det är viktigt att förstå när svaren presenteras nedan att det hela tiden handlar om 
lärarnas uppfattningar av det som sker med kursdeltagarna. Det har inte skett några 
observationer vid undervisningstillfällen eller intervjuer med kursdeltagare. Vi vill 
också poängtera att vi i intervjuerna fokuserat på hur lärarna gör praktiskt i sin 
undervisning för att lättare få dem att prata om sitt arbete. Ur deras svar har vi sedan 
försökt förstå vilka uppfattningar som finns. 

4.2 Val av aspekter 

För att beskriva vårt intervjuunderlag och kunna dra slutsatser ur det har vi valt ut olika 
aspekter som vi har valt att beskriva. Dessa aspekter har vi kommit fram till efter 
upprepade genomläsningar av intervjuutskrifterna och dessa aspekter anser vi täcker in 
en stor del av hur man arbetar med informationssökning i undervisningen under ett 
undersökande arbete. Aspekterna fokuserar på de delar som informanterna själva 
betonade i sina intervjuer. På den valda skolan är det termen undersökande arbete som 
råder när det gäller arbeten där kursdeltagaren självständigt ska arbeta med att lösa en 
uppgift. Med denna arbetsform blir informationssökningen extra tydlig. 
 
Vi har valt att titta på olika moment vid ett undersökande arbete för att få en struktur på 
presentationen av vårt material och lättare kunna göra en analys. Eftersom intervjuerna 
fokuserade mycket på lärarnas praktiska arbete med ett undersökande arbetssätt föll det 
sig naturligt att presentera resultaten på nedanstående vis. 
 
Vi har valt att dela upp de aspekter vi studerar i tre kronologiska delar: innan ett 
undersökande arbete påbörjas, under tiden det undersökande arbetet pågår och när det 
undersökande arbetet är avslutat. Inom den första delen tittar vi närmare på vem som 
formulerar själva frågeställningen. Detta har visat sig ha en viss betydelse för arbetet 
med en uppgift, (Gross, 1998, s. 291). Vidare var det relevant att se om lärarna 
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diskuterar informationssökning med kursdeltagarna innan de börjar sitt undersökande 
arbete. Det märktes här skillnader i hur och om lärarna diskuterar med sina 
kursdeltagare hur de ska gå till väga. 
 
Vi valde sedan ut källorna och lärarens roll under tiden av ett undersökande arbete. 
Detta eftersom källkritik är ett ämne som flera av lärarna själva nämner.  
 
Bibliotekets roll finns med därför att lärarna spontant och ofta kom in på just biblioteket 
när vi talade om informationssökning. Detta kan ha många orsaker men på just den här 
skolan finns ett eget bibliotek och visst samarbete existerar mellan bibliotekarien och 
många lärare på skolan. Kursdeltagarnas problem är intressant att se ur lärarens 
synvinkel. Är lärarna medvetna om några problem och hur försöker de i så fall lösa 
dem? 
 
Till sist har vi fokuserat på om informationssökningen och resultatet av den har någon 
betydelse för hur läraren bedömer ett undersökande arbete, och om de lägger särskild 
vikt vid detta.  
 

4.2.1 Innan ett undersökande arbete påbörjas 

Den första aspekten som vi har valt att undersöka är hur läraren arbetar tillsammans 
med den studerande innan själva informationssökningen kommer igång. Vi tar här upp 
hur delaktiga lärarna är i den studerandes formulering av frågeställning och huruvida 
lärarna diskuterar hur de studerande kan finna information om det undersökta ämnet. 

4.2.1.1 Hur formuleras frågeställningen? 

 
En uppfattning lärare formulerar är att det är viktigt att kursdeltagarna själva formulerar 
det de vill undersöka. Det finns en vilja att uppmuntra kursdeltagare att välja något de är 
intresserade av för att därmed göra uppgiften mer intressant. Lärare F berättar att 
kursdeltagarna i regel får kursmålen att utgå ifrån när de formulerar sina frågor:  
 

dom tolkar kursmålen och utifrån det får de ta reda på den kunskapen dom behöver 
 
Att arbetet med att formulera frågor är en svår och ofta problematisk process 
uppmärksammas av flera lärare. Ett par lärare nämner dock att de i sina samtal med 
kursdeltagaren först undersöker om de har någon tidigare kunskap i ämnet och vad som 
då intresserar dem. Lärare B säger till exempel:  
 

[Det jag] brukar börja med är att fråga eleverna när de börjar på den kursen om de har 
nån erfarenhet eller så i såna här frågor och sen får de alltså välja då hur de vill angripa 
kursen … man måste gå in och titta på en lite snävare bit och det underlättar ju då 
naturligtvis, så då kan de välja ett område som de är intresserade av 
 

Även lärare D nämner att kursdeltagarnas studievana påverkar hur mycket de som lärare 
lägger sig i arbetet och att en del är väldigt duktiga och självgående medan andra 
behöver mycket stöttning och struktur. Lärare G betonar att det är en del av uppgiften 
att kunna hitta sina egna frågor att besvara även om det också medges hur svårt det kan 
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vara att hitta en relevant frågeställning. Lärare C anser att läraren ofta får snäva in och 
hjälpa till att förtydliga frågeställningen som kursdeltagaren själv har formulerat: 
 

Jag låter alltid dem formulera sina egna frågor för det måste de ju för annars blir det ju 
liksom inget bra. Är det mina frågor de ska svara på eller sina egna? Men däremot så 
vill jag gärna vara med när de har formulerat en gång och titta lite på hur dom har tänkt 
och ge lite feed-back och kanske också vara med och förändra. Ofta handlar det om att 
snäva in frågorna 
 

Den rakt motsatta uppfattningen har Lärare E som tycker att det är onödigt att begränsa 
kursdeltagarens undersökningsområde genom att snäva in deras frågeställningar och 
föredrar att arbeta utifrån teman i stället. Denna lärare anser att det är viktigt att 
kursdeltagaren får utrymme att berätta om saker som de upptäckt under arbetets gång 
som kanske inte berör ämnet helt och hållet:  

 
dom har mer ett tema och efter ett tag hittar dom en fråga men då får dom ju väldigt 
mycket annat runt omkring och då blir det lite taskigt om dom inte får skriva mer om 
detta va, så att jag tycker att det är helt okej om dom skriver om annat dom har upptäckt 
och funderat på under resans gång också 
 

En annan sak som nämns kring problematiken med frågeställning är begränsningen i tid. 
Vuxenutbildningens kurser är ofta mycket komprimerade (se avsnitt 1.8.1 Pedagogisk 
metod och studieformer) och därför måste de ta hänsyn till detta i val av metod, något 
som lärare A tar upp: 

 
Det är ju lite hur mycket tid man har. Ibland har de fått gå vidare och undersöka vidare 
nåt, några av de här grejerna eller några av de här sakerna. Ibland har man bara stannat 
där, att de har fått en översikt över perioden då. Så det är lite olika hur man går vidare 
och formulerar frågor själv. 

 

4.2.1.2 Diskuteras informationssökning?  
 
Det förekommer tips och råd i samband med att kursdeltagarna ska påbörja sin 
informationssökning. En lärare (E) uppmuntrar till att träffa andra människor och att 
använda tidningsartiklar för att få aktualitet och närhet till informationen. En annan (D) 
vill att de studerande utgår från läroboken för att få en bas innan de tar till andra källor 
och ytterligare en (F) ger konkreta tips om hemsidor som är informativa samt 
kurslitteratur och andra böcker.  
 
Två av lärarna (B och H) nämner också ett samtal de har med kursdeltagaren där de 
tillsammans diskuterar olika sätt att söka information. Här tas olika källor upp och hur 
de ska hitta dem. Det nämns också att i detta samtal känner läraren av ungefär hur 
mycket kursdeltagaren orkar ta in så att det inte blir för mycket. 
 

men jag försöker ju också visa sökvägar, på bibliotekskataloger och sånt, hur man kan gå, 
Mediapoolen och så (Lärare B). 

 
Lärare B diskuterar alltså inte informationssökning i sig utan visar direkt på de sidor 
som läraren rekommenderar. Lärarna är dock medvetna om vikten av att deras 
studerande är informationskompetenta:  
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Jag tycker det är jätteviktigt att både kunna söka … och att kunna förhålla sig till den 
information man får (Lärare A). 

 
Lärarna diskuterar och undervisar dock inte i sökstrategier och hur man blir mer 
informationskompetent. De hemfaller snarare till att själva hjälpa till med 
informationssökningen:  
 

Annars kan jag ju hjälpa till då med att leta information, kanske på ställen där man inte 
tror att det finns (Lärare A).  

  
Nästan ingen av lärarna vi har intervjuat tar upp att de aktivt diskuterar informations-
sökningsstrategier med sina kursdeltagare. Däremot skickar de ner dem till 
bibliotekarien för hjälp, men lärarna har ingen direkt uppfattning om vad bibliotekarien 
gör mer än att de studerande alltid är nöjda efter sitt besök på biblioteket. I och med att 
det är vuxna elever det handlar om betonas också den studerandes eget ansvar för att 
lära sig strategier för informationssökning:  
 

jag säger åt alla att gå till biblioteket och träffa bibliotekarien och få en presentation av 
det. Jag kontrollerar inte att dom gör det (Lärare E).  

 
Däremot nämner en lärare att några av lärarna träffades och:  
 

läste om informationssökning på nätet och det var rätt intressant – vi pratade några gånger 
och stolpade upp några tips … vad som är viktigt och så (Lärare E).  

 
  

4.2.2 Under tiden ett undersökande arbete pågår 

I den andra aspekten, som vi har valt ut, fokuseras mycket på val av källor, och 
värdering av desamma. Lärarnas syn på sin egen roll i den studerandes 
inlärningsprocess är en annan viktig aspekt som behandlas här. Dessutom tar vi upp 
lärarnas syn på biblioteket och hur de ser på bibliotekariens roll i ett undersökande 
arbete. 
 

4.2.2.1 Vilka källor använder kursdeltagaren? 
 
När det gäller kursdeltagarna val av olika källor är det böcker och Internet som är de två 
absolut vanligaste källorna enligt lärarna. De står ibland som motsatspar, antingen går 
kursdeltagarna till datorn direkt eller till biblioteket och letar efter böcker.  
 
 Det är antingen böcker eller så är det Internet. Inte så jättemånga tror jag som blandar 

(Lärare A). 
 
 Jag tror de allra flesta börjar med Internet … så många börjar nog med Internet men det 

finns också dom som är kloka och kanske går till biblioteket och lånar en hel uppsjö med 
böcker… (Lärare C). 

 



 38

I kommentaren från Lärare C märks en värdering av böcker. Eleven anses vara klok 
som går till böcker och just att böcker och andra tryckta källor ses som mer värda, eller 
anses vara en progression i informationssökandet, det vill säga de som är duktiga börjar 
kanske på Internet men går sedan över till böcker som källor, eller använder uteslutande 
böcker som källor. Detta finns det flera exempel på. 
 
 Då [när man fått en uppgift] kastar man sig över nätet direkt … sen när dom lär känna 

mig som person och såna saker så tror jag att dom ser det på ett annat sätt för det blir ju 
mer kvalitet på sökandet ju längre dom kommer i sina studier. (Lärare D). 

 
 Jag tror att dom allra först går och sätter sig vid Internet … Sen tittar dom mycket i olika 

kursböcker… (Lärare F). 
 
Det finns också lärare som nämner andra källor än Internet och böcker. Tidskrifter, 
intervjuer, filmer nämns men sporadiskt och inte av många. Men det sätts inte som krav 
från alla att kursdeltagarna ska ha en bredd i källurvalet. En lärare exemplifierar: 
 

Eller andra källor. Alltså, jag önskar ju att de gjorde det [använde andra källor än Internet 
och böcker] men jag tror nog dessvärre att alla gör nog inte det (Lärare A). 

 
Ett problem som tas upp av en del lärare är att det förekommer kursdeltagare som är 
datorovana och att detta kan påverka och kanske till och med begränsa deras 
källanvändning och sökning: 
 

Sen finns det de som är kanske lite mer, som inte har de kunskaperna och som är lite 
försiktiga med datorer och de går nog mer till böcker tror jag (Lärare A). 
 
… möjligheter till Internet har vi, jobbar vi mycket med nu. Härom dan fick jag en elev 
som inte kunde detta och då fick jag ju ta och göra om material eller tänka om då (Lärare 
B). 

 
 

4.2.2.2 Lärarens roll under arbetets gång 
 
Lärarnas syn på sin egen roll i hur kursdeltagarna söker och behandlar sin information 
skiljer sig åt. Flera av lärarna verkar inte vara aktiva under den fas då information 
samlas in och bearbetas. De tar också upp de problem som detta kan medföra, i och med 
att kursdeltagarna kanske fastnar i sitt arbete och inte kan ta sig vidare på egen hand. 
 
 När många har kommit till … den punkten då de ska ut och samla information … brukar 

det inte vara så många som vill ha hjälp utan då ser jag inte röken av dem på ett par 
veckor (Lärare A). 

 
 … man får nästan bara in ett slutarbete och dom tror att dom klarar sig jättebra på egen 

hand … Många låser sig väldigt tidigt. Jag hittade inte mer än en bok. Nähä, men har du 
tittat i Artikelsök har du sökt på det och det. Ja, just det. Många fastnar liksom i den första 
sökningen (Lärare C). 

 
Några kommer tillbaka till mig men det är inte så många som gör det vilket ju kan vara 
förvånansvärt egentligen men jag tror tyvärr att flertalet drunknar i sin ambition eller så 
känner dom panik för dom hittar ingenting. (Lärare G). 
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Själva informationssökningen sker ofta utanför undervisningen, på raster och mellan 
handlednings- eller lektionstillfällena. 
 

att man förlänger rasten och så får alla uppgift att gå och titta … så får dom själva välja 
olika artiklar och sen så nästa gång så diskuterar vi det här… (Lärare E). 

 
Över huvud taget märks en stor osäkerhet hos lärarna när det gäller vad och hur 
kursdeltagarna gör när de jobbar med en uppgift de fått. Läraren kan uppmuntra till 
användning av olika källor men deltar sedan inte själva i sökprocessen.  
 
 [andra källor] brukar jag också uppmuntra till att använda men det är en annan sak sen 

(Lärare C). 
 
 Jag tror dom går till en sökmotor och skriver ett ord (Lärare E). 
 
En del av lärarna påpekar hur viktigt det är att inte styra in kursdeltagarna på ett 
speciellt spår eller till en speciell källa: 
 

…vi säger aldrig att den här boken är det som gäller utan dom kan utgå från vilken bok 
eller vilket material dom vill för att lära sig… (Lärare F). 

 
Ibland kan dock läraren peka mycket tydligt på källor som är bra att använda, speciellt 
när det gäller kursdeltagare som är lite osäkra, både när det gäller studievana och 
informationssökningsvana: 
 

Oftast så är det ju svårt i början. Och då kan man ju ge dom tips. Sök på dom här sidorna, 
Infomedica eller Netdoktorn eller dom här böckerna (Lärare F). 
 
…en del kommer naturligtvis och frågar; hur ska jag göra, hur ska jag göra? och då är 
min strategi då att använd boken som bas, använd den och så finner du saker och ting där 
för det är ju ofta väldigt kortfattat – gå sen till andra källor och titta vad står det om det… 
(Lärare D). 

 
 

4.2.2.3 Lärarnas syn på biblioteket i informationssökning 
 
Det finns en stark tilltro till bibliotekariens kompetens bland lärarna och flera nämner 
vilken viktig roll bibliotekarien spelar för att eleverna ska kunna arbeta med 
undersökande arbetssätt. Det verkar också finnas en tanke om att det är i biblioteket de 
studerande lär sig söka efter information. 
 

bibliotekarierna är ju ofta väldigt, väldigt kunniga och väldigt duktiga på att söka 
naturligtvis också. Just tror jag många är konstruktiva … och kreativa, när det gäller att 
hitta information. (Lärare A). 
 
att lära sig bra sökvägar … att träna att vara medveten om det och att, om vi säger 
bibliotekarien eller vem det än är att man på nåt sätt visar på vissa sökmotorer då till 
exempel … ska det funka så tror jag att då är bibliotekarien helt nödvändig (Lärare G). 
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Biblioteket är något läraren skickar kursdeltagarna till men läraren själv följer inte med 
dit och medverkar i kursdeltagarnas sökande efter lämpliga källor. Bibliotekarien blir 
kursdeltagarnas handledare när det gäller informationssökning snarare än läraren. 
 

eleverna som man skickar [till biblioteket] får den hjälp som de behöver … så kommer de 
aldrig besvikna därifrån utan de har alltid nånting med sig… (Lärare B). 
 
jag säger åt alla att gå till biblioteket och träffa bibliotekarien och få en presentation av 
det. Jag kontrollerar inte att dom gör det … nu har vi vuxenstuderande så att då är det 
deras ansvar … det är ju en resurs och ju mer hon gör desto mindre behöver ju jag göra så 
att säga … då gäller det ju att ta till vara den resursen alltså för, ja, hon finns ju där och då 
kan hon ju lika gärna hjälpa mig som någon annan (Lärare E).  
 

 många gånger säger man: gå ner till bibliotekarien om du kör fast och se (Lärare F). 
 

Många av lärarna betonar bibliotekariens betydelse för kursdeltagarna och att det 
resultat som de presterar ofta kan vara avhängigt av om de har sökt hjälp hos 
bibliotekarien eller inte: 
 

…att man går till henne [bibliotekarien] i ett tidigt skede och dom som har gjort det dom 
har också ofta hittat mycket bra saker och funderat lite på det här med källkritik och så 
(Lärare C). 
 
…dom som jag tror har förutsättningar att lyckas allra bäst är dom som på nåt sätt går, 
allra bäst, går till [bibliotekarien] och då eller nåt annat bibliotek eller nånting men att ta 
lite såna kontakter och begränsar det förråd dom ska ha utav referenslitteratur till exempel 
(Lärare G). 
 

En del av lärarna för också fram tankar om att deras samarbete med bibliotekarien 
kunde och egentligen borde bli bättre och de erkänner att läraren ofta är orsaken till 
bristen på samarbete: 
 

…hon [bibliotekarien] är levande för mig men jag inser på nåt sätt ändå jag skulle nog 
säkert kunna göra mycket mer för att det blir så här plötsligt när jag kommer på: å men 
vad dumt varför sa jag inte till för fjorton dar sen så hade [bibliotekarien] varit lite 
förberedd för jag tror att många gånger – så stackarn – så kommer det plötsligt ner en 
skock och det hade varit väldigt bra om hon hade vetat om det … det kan ju räcka med att 
lägga ett mejl … eller ännu bättre naturligtvis att prata om det (Lärare G). 
 
…hon vill ha mer samarbete än vad vi kan ge… (Lärare B). 
 

Det förekommer dock ett visst planerat samarbete men det gäller främst de mer 
”traditionella” områden som biblioteksvisning och bokinköp. 

 
Det planerade samarbetet är ju under det som vi kallar för orienteringskursen då brukar vi 
alltid be [bibliotekarien] gå igenom biblioteket (Lärare D). 
 
Hon har köpt in … ibland har vi tipsat henne om att den här boken är bra för den skulle 
man kunna använda i den här kursen och så där är ju hon ett bra hjälpmedel och det vi har 
ju ett gott samarbete med henne att när vi hittar böcker som vi tycker är relevanta för våra 
studerande så har vi oftast ett gemensamt inköp så att dom finns (Lärare F). 
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Samtliga lärare betonar dock i intervjuerna hur viktigt det är med bibliotek och vilken 
förmån det är att ha en bibliotekarie på skolan: 

 
Det är väldigt bra med bibliotek (Lärare C). 

 

4.2.2.4 Problem för kursdeltagarna under informationssökningen och 
informationsanvändningen 
 
Flera lärare tar upp problemet med att när kursdeltagarna väl funnit information de har 
nytta av i sin uppgift uppträder diverse olika problem för dem. Ett av problemen är att 
kunna bearbeta sitt material, och att se om det verkligen är relevant för uppgiften. Det 
kan vara svårigheter med att förstå det man fått fram, och att sedan omvandla 
informationen till egen kunskap. Några av lärarna betonar hur viktigt det är, till och med 
kanske den viktigaste uppgiften för lärarna, att hjälpa kursdeltagarna att kunna analysera 
och bearbeta informationen till en begriplig text:  
 
 Så jag tycker att det är jätteviktigt att både att kunna söka som sagt och att kunna förhålla 

sig till den information man får … inte bara viktigt att söka information utan som sagt att 
kunna bearbeta den också … det som kan bli problem många gånger det är ju sen när de 
fått informationen hur de ska handskas med den … viktigt liksom att kunna bearbeta den 
här informationen som du får va, för annars så blir det svårt och det kan nog vara lite 
problem med det tror jag (Lärare A). 

 
det är ett av mina stora jobb, det är att angripa det där. Alltså, om du förstår mig, att hur 
man bearbetar material, kunskapsmassa, och hur man får fram det på text (Lärare B).  
 

Ett par problem som tas upp är att kursdeltagarna kanske kommer över alldeles för 
avancerad information, något som kan försvåra analysen. I andra fall kan det röra sig 
om att kursdeltagaren endast får tag i information som leder till en deskriptiv 
redovisning där det bara blir möjligt att göra en begränsad analys. 

 
 ibland är det alldeles för svårt material dom tar in (Lärare D). 
 
 handlar det inte om att hitta informationen om hur det är utan att förstå vad innebär det … 

om dom får leta helt fritt så är ju problemet att det ofta blir väldigt deskriptiv information, 
och jag ser ju som lärarens uppgift att få dom att reflektera över sin egen uppfattning 
(Lärare E). 

 
 Sen är det ju väldigt individuellt om man kan se vad är relevant information eller ej 

(Lärare G). 
  
En annan svårighet som nämns vid ett flertal tillfällen är att kursdeltagaren får för 
mycket information, inom B & I-forskningen benämnt information overload. Här nämns 
inte bara de stora antal träffar de studerande får vid Internetsökningar utan även det 
stora antal tryckta källor som finns i olika ämnen. 
 

svårigheten som kommer då när de väl har börjat att få tag på så här, det är ju det då att 
endera kan de ju ta för mycket och då blir det ju för stort, alltså man kommer och går 
förbi dem när de håller på och så är det tio böcker och så och jag är nöjd om de tar två 
sidor (Lärare B). 
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 dom bara ska famla sig fram i den här informationsdjungeln (Lärare E). 
 

att begränsa sig - det tror jag är en klar svårighet … i några fall så blir dom totalt 
överambitiösa och går och lånar en halv meter bokhylla med böcker (Lärare G). 

 
Några lärare tar också upp problemet med att kursdeltagare nöjer sig för snabbt och inte 
går vidare till fler källor.  
 

Många fastnar liksom i den första sökningen och går liksom inte vidare så det är nog där 
dom största problemen finns att dom stannar för tidigt (Lärare C). 
 
många stannar där. Det får man nog säga att många… hittar dom tillräckligt mycket så 
tror jag att dom, det är min upplevelse, att dom stannar där liksom (Lärare E). 

 
Slutligen nämner flera att kursdeltagarna försöker klara sig på egen hand, utan hjälp från 
vare sig lärare eller bibliotekarie. Det kan vara så att kursdeltagarna inte vet vilka olika 
källor som finns eller hur man kommer åt dem. I vårt arbete som lärare har vi dock 
också mött kursdeltagare som ser det som ett ändamål i sig att klara sig själva under 
arbetets gång för att sedan presentera ett färdigt arbete.  
 

Själv använder jag ju biblioteket för min egen del men kursdeltagarna - det är nog inte 
alltid som dom ser den resursen som vi har - trots tjat (Lärare C).  
 
en del upptäcker ju liksom vilken guldgruva det är sen att ha en bibliotekarie. Men det är 
det ju inte alla som upptäcker (Lärare D) . 
 
långt ifrån alla tar ju hjälp av bibliotekarien heller … jag tror att dom [kursdeltagarna] är 
rätt ensamma emellanåt (Lärare G). 

 
 

4.2.3 Efter att ett undersökande arbete är avslutat 

Den sista aspekten som vi har undersökt, behandlar vad som händer efter att ett 
undersökande arbete är klart. Fokus här ligger på bedömning av ett arbete och huruvida 
den studerandes informationssökning påverkar bedömningen som läraren gör och vad 
som är relevant när det gäller informationssökning vid betygssättning av en uppgift. 

4.2.3.1 Har informationssökningen betydelse för bedömningen av ett 
arbete? 
 
Som vi konstaterat ovan är lärarna ganska mycket frånvarande under kursdeltagarnas 
informationssökning. Trots detta menar flera av dem att de tar hänsyn till hur 
kursdeltagarna gått till väga under sin informationssökning. De betonar dock att 
analysen av materialet och hur källkritiska de är väger tungt i betygssättningen. 
 

Det är sånt som jag tycker jag lägger in då för högre betyg, VG och MVG-betyg och så, 
reflektion, analys och så och då kräver det flera källor, olika utgångspunkter i 
diskussionen (Lärare B).  
 



 43

Nej, det tar jag inte in i bedömningen hur dom har sökt information däremot hur dom 
förhåller sig till sin information, att man är källkritisk och sånt (Lärare C). 
 
för mig är ju processen viktig, det kan ju bli tungan på vågskålen på nåt sätt (Lärare G). 

 
En av lärarna uppger att det är viktigt för bedömningen hur kursdeltagarna gått till väga 
men ger sedan följande svar på hur kursdeltagarna använt den tid de fått för sin 
informationssökning. 
 

jag vet att många är på biblioteket men sen vet jag inte hur mycket bok man använder om 
det är mycket via nätet för det är ju bekvämt via nätet. (Lärare D). 
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5 Analys 
 
Intervjuerna har främst fokuserat på hur lärarna praktiskt gör i sin undervisning när det 
gäller informationssökning och informationsanvändning och ur detta har vi försökt 
förstå vilka uppfattningar som finns. Vi har ställt frågor till intervjumaterialet och ur 
dessa frågor sedan funnit uppfattningar. Detta finner vi stöd för när vi läst Ference 
Martons Reflections on reflections där han skriver att fenomenografin antar att 
människor hanterar fenomen utifrån hur de tänker och erfar dessa fenomen (Marton, 
1996, s. 178).  
 
Efter att ha studerat intervjuutskrifterna noggrant och presenterat resultatet i 
resultatdelen (se kapitel fyra) är vårt nästa steg sedan att genom fenomenografisk analys 
undersöka om det går att se något mönster i dessa uppfattningar som kan ligga till grund 
för skapandet av kategorier.  
 
Eftersom intervjumaterialet är relativt stort var vi tvungna att hitta ett sätt att strukturera 
analysen. Limberg skriver att ”vilka aspekter på dessa fenomen som ska väljas för att 
fånga och beskriva uppfattningar är ett val forskaren gör” (Limberg, 1998, s. 135). Vi 
har valt att använda oss av olika moment i ett undersökande arbete och utifrån dessa 
kunna se hur lärarna ser på sin och kursdeltagarens roll när det gäller 
informationssökning och ansvaret för denna under det undersökande arbetets gång. 
Strukturen blev då den vi utgick från i avsnitt 4.2:  

• formulering av frågeställningen 
• diskussion om informationssökning 
• val av källor 
• lärarnas roll under arbetets gång 
• lärarnas syn på biblioteket i informationssökning 
• problem för kursdeltagarna under informationssökningen  

 
Vi utgick från två frågeställningar när vi började undersöka intervjumaterialet: 
 

• Vems är ansvaret för informationssökning i undervisningen enligt de 
intervjuade vuxenutbildarna?  

 
• Vilka uppfattningar av informationssökning och informationskompetens i 

undervisningen förekommer i den grupp av vuxenutbildare som vi har 
intervjuat?  

 
Under analysens gång insåg vi att de två frågorna i mycket går in i varandra. 
Informationssökning i undervisningen är något som genomsyrar hela processen i ett 
undersökande arbete och någon måste ta ansvar för det.  
 
Efter att ytterligare studerat och analyserat intervjumaterialet har vi ur det försökt utröna 
vilka uppfattningar som förekommer om dessa moment och hur lärarna ser på sin egen 
och andras medverkan under arbetets gång samt vem som tar ansvar för de olika delarna 
utifrån följande indelning. De uppfattningar vi tydligast såg i intervjumaterialet var 
följande: 
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1. läraren förväntar sig att kursdeltagarna vet hur de ska göra 
2. läraren förlitar sig på biblioteket och bibliotekarien 
3. läraren är aktiv och ansvarstagande 

 
I ovanstående aspekter kan vi se tydliga skillnader i uppfattningar och när vi tittade 
närmare på lärarnas syn på sin egen och andras roller när det gäller informationssökning 
i ett undersökande arbete fann vi tre sätt att uppfatta fenomenet. Utfallsrummet blir 
följande kategorier som speglar lärarnas uppfattningar om informationssökning i 
undervisningen är att det är: 
 

• Kursdeltagarens ansvar: att kursdeltagarna självständigt lär sig söka 
information och i vissa fall formulerar sina egna frågeställningar och att 
kunskaper i informationssökning är något som mer eller mindre utvecklas av 
sig själv. 

• Bibliotekets ansvar: att bibliotekarien eller biblioteket lär kursdeltagarna 
söka information, att det är bibliotekariens uppgift att se till så att kunskaper i 
informationssökning utvecklas hos kursdeltagaren.  

• Lärarens ansvar: att läraren har till uppgift att hjälpa kursdeltagaren i 
informationssökningen, från frågeställning till bearbetning av informationen, 
eventuellt med hjälp av bibliotekarien, men huvudansvaret vilar definitivt på 
läraren. 

 

5.1 Beskrivningskategorier  

Kategorierna som presenteras här är de vi kommit fram till genom analys av 
intervjumaterialet. Vi har fått fram uppfattningar genom de olika aspekterna ovan och 
genom att jämföra likheter och skillnader mellan de olika aspekterna.  
 

5.1.1 Kategori 1: Kursdeltagarens ansvar 

Här dominerar synen att färdigheter i informationssökning utvecklas genom att den 
studerande söker information. Ingen särskild träning behövs utan kursdeltagarna blir 
bättre på att hitta och använda information just genom att hitta och använda 
information.  
 

jag har en känsla att då kastar man sig över nätet direkt. Den känslan har jag … att det är 
lite mer i början man gör så, sen när dom lär känna mig som person och såna saker så tror 
jag att dom ser det på ett annat sätt för det blir ju mer kvalitet på sökandet ju längre dom 
kommer i sina studier (Lärare D) 

 
Här kan det spela in att det rör sig om vuxenstuderande som oftast gått igenom tidigare 
utbildningar och lärarna kan förvänta sig att de redan har dessa färdigheter. Att lärarna 
har denna syn visar sig främst i att de inte vet vart kursdeltagarna går när de fått en 
uppgift, att de är besvikna på att kursdeltagarna inte kan mer, eller gör mer, när det 
gäller att söka information,  
 

Sen är det naturligtvis så att i vissa ämnen så är det svårt att hitta information och om man 
t ex söker på biblioteket och så letar man efter något speciellt ämne och så hittar man inte 
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det på bokryggarna nähä då finns det ingen information, man har aldrig tänkt tanken att 
man kanske kan gå in och titta i innehållsförteckningen eller så där (Lärare C) 

 
men att lärarna själva inte vidtar några åtgärder för att hjälpa kursdeltagarna. I denna 
kategori fanns också uppfattningen att det var viktigt att lära sig söka information, att 
det var en sorts livskunskap, men att det inte är lärarnas ansvar att hjälpa kursdeltagarna. 
 

5.1.2 Kategori 2: Bibliotekets ansvar 

 
I denna kategori finns uppfattningen att lärare ofta initierar och kanske också knyter 
ihop ett arbete, till exempel diskuterar bearbetning av material och källkritik, men 
läraren förväntar sig att bibliotekarien hjälper kursdeltagaren med både val av källor och 
hur de konkret söker information.  
 

När … de ska gå ut och börja samla information … då brukar det inte vara så många som 
vill ha hjälp utan då ser jag inte röken av dem på ett par veckor va. … i synnerhet då när 
de sticker från mig på egen hand och jobbar, när de går till biblioteket så är det ju hon 
[bibliotekarien] som sitter där … bibliotekarierna är ju ofta väldigt väldigt kunniga och 
väldigt duktiga på att söka naturligtvis också. Just tror jag många gånger konstruktiva när 
det gäller, och kreativa, när det gäller att hitta information (Lärare A) 

 
Lärarna hänvisar kursdeltagarna till biblioteket och bibliotekarien. Flera uttrycker att 
undervisning i informationssökning är en biblioteksuppgift. Det är i biblioteket 
kursdeltagaren lär sig detta och det är kursdeltagarens ansvar att gå dit. 
 

[bibliotekarien] är ju en resurs och ju mer hon gör desto mindre behöver ju jag göra så att 
säga va – så det är ju bra att använda henne så mycket man kan helt enkelt … nu har vi ju 
en bibliotekarie här och det har jag förstått är ganska speciellt att det finns så mycket och 
då gäller det ju att ta till vara den resursen alltså för…ja, hon finns ju där och då kan hon 
ju lika gärna hjälpa mig som någon annan (Lärare E) 
 
många gånger säger man: gå ner till [bibliotekarien] om du kör fast och se. (Lärare F) 

 
 
 
  

5.1.3 Kategori 3: Lärarens ansvar 

Det fanns även en uppfattning att läraren ska vara med i hela processen, från 
formulerandet av en fråga, till tips på källor, sökhjälp, uppföljning av vad de hittar samt 
vara ett stöd när eventuella problem dyker upp. Det är lärarens uppgift att lära 
kursdeltagarna hur de söker information samt hur de bör förhålla sig till den. Här finns 
även en stark tro på individen. Får varje kursdeltagare det stöd den behöver i sin 
inlärningsprocess, där informationssökningen är den del, så utvecklas också lärandet. 
 

En del dom säger genast så här … det här är så främmande för mig. … Då frågar jag, vill 
du att jag ska hjälpa dig med struktur? Och då har jag alltså gjort … ett litet papper där 
jag har konkretiserat en vägledning alltså i ämnet … Hur har du tänkt att du ska skaffa dig 
den här kunskapen nu då? … Ja, jag får väl läsa i nån bok, säger nån. Men det är väl en 
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bra idé, säger jag då. Hur tror du att du får tag i nån bok? Ja, det finns la på biblioteket, 
säger nån då. … Har du nåt annat sätt att angripa det här problemet, det som du vill lära 
dig? … kanske jag kan gå på Internet … Javisst, det är en bra idé säger jag då … Sen 
brukar det vara stopp. Då kan jag säga … har du tänkt på att jag ska ta hem några filmer 
åt dig? … Eller du kanske kan gå ut och intervjua nåt skyddsombud? … och så kan man 
hitta olika sätt att angripa det här problemområdet då så … Internet har vi, jobbar vi 
mycket med nu. Härom dan fick jag elev som inte kunde detta och då fick jag ju ta och 
göra om material eller tänka om då … Alltså när jag sitter med en människa framför mig 
så måste jag veta, vad har du intresse av, vad vill du, vad har du varit med om förut … 
Men jag försöker ju också visa sökvägar, på bibliotekskataloger och sånt, hur man kan gå 
(Lärare B) 
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6 Diskussion och slutsatser 
 
Utgångspunkten i vår uppsats är att undersöka hur lärare ser på informationssökning i 
undervisningen och hur de uppfattar ansvaret för informationssökningen i 
undervisningen. Vi kan se i våra intervjuer att det inte finns någon tydlig 
ansvarsfördelning mellan lärare och bibliotekarier när det gäller att nå målen som 
relaterar till undersökande arbetssätt. I vår diskussion kommer vi att diskutera de 
kategorier vi fick fram genom analys av vårt empiriska material. Vi utgår från vår 
undersökning, tidigare forskning samt våra egna erfarenheter som lärare och 
bibliotekarie. I slutet av kapitel sex kommer vi också att ge förslag på fortsatt forskning 
inom ämnet.  

6.1 Informationssökning som begrepp för lärare  

Under intervjuerna försökte vi undvika att använda ordet ”process” och i stället tala om 
de konkreta arbetsuppgifter som kursdeltagarna får för att genom detta komma åt 
lärarnas syn. Detta eftersom vi som lärare aldrig stött på begreppet 
”informationssökningsprocess” förrän vi började studera biblioteks- och informations-
vetenskap.  
 
Kanske kan en del svar bero på att lärare haft svårt att problematisera 
informationssökning eller se att den kan innehålla olika delar. Vi försökte ha detta i 
åtanke både vid formulerandet av frågor till intervjuerna, vid intervjuernas 
genomförande samt vid tolkningen av desamma. 
 

6.1.1 Kategori 1: Kursdeltagarens ansvar 

 
I denna kategori är uppfattningen att informationskompetens uppstår av sig själva om 
läraren eller bibliotekarien bara skapar rätt förutsättningar. Detta fann även Moore 
(1999, s. 137) i en undersökning där lärare förväntade sig att om det bara fanns en 
möjlighet så skulle färdigheterna utveckla sig själva eller ”simply emerge” som hon 
uttrycker det. Har läraren den synen så behövs ingen undervisning i 
informationssökning. Det gäller bara att se till att det finns tillgänglig information. Detta 
är även något som Webber, Boon och Johnston kom fram till i sin undersökning där de 
upptäckte att akademiker inom humaniora ansåg att informationssökning var en naturlig 
del i ämnet och en personlig utveckling och alltså inte krävde separat undervisning 
(2005. s 14). I Moores undersökning (1999) nämnde inte lärarna att utvärdering eller 
tolkning av information ingick i informationssökningsprocessen och att det därför inte 
var förvånande att eleverna förväntades utveckla dessa färdigheter utan lärares 
medverkan.  
 
I vår undersökning menar lärarna att de studerande ofta ansåg att de kunde söka 
information, men lärarna konstaterade att de studerande nog egentligen behövde hjälp 
och stöttning och att de drunknade i den information de hittade. Däremot var det ingen 
vanlig uppfattning att lärarna initialt borde ta upp något om detta problem inför starten 
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av ett undersökande arbete, utan detta låg på kursdeltagarens ansvar att antingen själv 
hitta informationen eller be bibliotekarien om hjälp. En del lärare utgick dock från den 
studerandes förkunskaper och inventerade hjälpbehovet där så kallade ”svaga” elever 
behövde fler stödjande strukturer, där de kanske till och med fick tips på användbara 
källor. I övrigt utgick lärarna från att bibliotekarien hjälpte de studerande att finna 
relevanta källor och lärarna själva frånsade sig allt ansvar. Däremot uttryckte 
respondenterna vikten av att delta i bearbetningen av materialet och de uttryckte en 
uppgivenhet inför att en hel del studerande även här ansåg att de kunde klara sig själva.  
 
Moore (1999) undersöker barn och det kan säkert finnas skillnader i lärares syn på 
vuxna och barn, men om den syn på informationssökning lärarna ger uttryck för i 
Moores undersökning är en allmän syn i barnskolan så kan inte lärare på högre stadier 
förvänta sig att deras kursdeltagare har fått någon undervisning i informationssökning 
när de kommer vidare i utbildningssystemet. Att lärare inte undervisar specifikt i 
informationssökning kan kanske bero på att lärare själva har en vag uppfattning när det 
gäller informationssökning och informationskompetens (Limberg & Folkesson, 2006, s. 
124). Ofta rör det sig inte om att pedagogen själv har dålig kunskap i 
informationssökning utan att de snarare saknar ett tydligt didaktiskt perspektiv när det 
gäller informationssökning, vilket då leder till att pedagogen har svårt för att använda 
sig av detta i undervisningen (ibid. s. 30). Detta kan också kopplas till Lloyd och att 
lärare främst är informationskompetenta inom sitt eget ”yrkeslandskap” (2006, s. 571). 
Lärarutbildningarna behöver bli bättre på att se hur viktig lärarens roll är för elevernas 
möjligheter att klara sig i dagens informationssamhälle.  
 

6.1.1.1 Stödstrukturer för olika elever 

 
Best, Abbott och Taylor (1990, s. 78-83) gör ett försök att generalisera olika 
studerandetyper och även om de är väldigt grovt tecknade så kan vi förstå problemet 
med att vissa kursdeltagare inte kommer att klara att ta det ansvar som det innebär att 
själv försöka lära sig söka och använda information i dagens samhälle. Det finns 
kursdeltagare som ogärna söker sig till bibliotek eller har skolupplevelser sedan tidigare 
som gör att både lärare och bibliotekarier undviks (ibid. s. 79-80). Här finns ett stort 
behov av olika typer av stödstrukturer som är anpassade för olika individers behov. I vår 
undersökning nämner lärare att kursdeltagarna är vuxna och att man därigenom 
förväntar sig att de själva ska vara aktiva i att bygga upp stödstrukturer, till exempel 
med hjälp av bibliotekarien. 
 
Kursdeltagare lämnas ibland utan dessa stödstrukturer och förväntas göra färdigt sina 
arbeten hemma eller utanför utbildningsplatsen. Detta trots att många lärare, till 
exempel i Moores undersökning (1999, s. 138), förstår att det kan finnas en hel del 
problem för dem under den här processen. I vår undersökning är lärarna medvetna om 
detta problem, men de allra flesta tar inte ansvar för att visa på alternativa vägar för de 
studerande, utan det är upp till eleven att be om hjälp, även om lärarna kan vara mer 
tillmötesgående gentemot de elever som är studieovana.  
 

6.1.2 Kategori 2: Bibliotekets ansvar 
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Utvecklingen mot att bibliotekarien förväntas vara mer av pedagog än tidigare är synbar 
i dagens bibliotek och skola (Turner, 1991, Alexandersson & Limberg, 2004, Limberg 
& Folkesson, 2006) och frågan är om den är negativ eller positiv. Vi anser att om man 
ser på det ur ett användarperspektiv är utvecklingen kanske snarare positiv eftersom det 
leder till att användaren kan få en mer kvalificerad hjälp från en och samma person. 
Samtidigt kan man spekulera i om det beror på bristande samarbete. Om lärare och 
bibliotekarier samarbetade mer kring målen med undervisningen kunde de båda 
yrkesgrupperna dra mer nytta av varandra och behålla sina unika kompetenser.  
 
Tanken att lärare anser att kursdeltagare lär sig informationssökningsfärdigheter någon 
annanstans, det vill säga att det inte är lärarens ansvar anknyter till både kategori 1 och 
2, att det är elevens och bibliotekets ansvar. Att uppfattningar som hamnar i kategori 2, 
att det är bibliotekets ansvar, finns bland dessa lärare kan ha att göra med just den 
utvalda skolans uppbyggnad och arbetssätt. Skolbiblioteket ligger i skolans lokaler, 
bibliotekarien är aktiv och söker kontakt och samarbete med lärarna och lärare har haft 
fortbildning ledd av bibliotekarien där de bland annat har diskuterat 
informationssökning och problemformuleringar. 
 
Om bibliotekarien ska ta huvudansvaret för informationssökningen i undervisningen 
finns en rad frågor att ställa och problem att lösa. Bibliotekarien behöver vara mycket 
delaktig både i undervisningen och lärarnas planering. Det är också viktigt att 
bibliotekarien kan få tid till genomgångar och organiserad undervisning förutom det 
löpande arbetet som ingår i bibliotekariens vardag. De lärare som anser att kunskaper i 
att söka, bearbeta och utvärdera information ska utvecklas av bibliotekarier verkar ha 
uppfattningen att det är hos bibliotekarierna specialkunskaperna finns och att 
bibliotekarierna är bäst lämpade att utföra detta arbete.  
 

6.1.2.1 Bibliotekariens delaktighet i undervisningen 
 
För att bibliotekarien ska kunna hjälpa kursdeltagare effektivt med sin informations-
sökning bör han eller hon vara insatt i vilka krav som ställs av läraren och i de flesta fall 
också vilka uppgifter som delats ut. Turner (1991, s. 13-18) tar i en artikel upp 
problemet med var och hur informationsfärdigheter ska utvecklas. Han definierar 
rollerna för bibliotekarien och läraren och menar att läraren är den största auktoriteten 
på vad som händer i klassrummet och bibliotekarien ska hjälpa till vid sökning av fakta 
och detta är en uppfattning som även visar sig i vår undersökning. Lärare berättar om 
hur bra det är att bibliotekarien finns men de samarbetar inte. En av de största 
utmaningarna, enligt Turner, är för bibliotekarien att få tillgång till det som händer i 
klassrummet (till exempel planering och skapandet av uppgifter). Får bibliotekarien inte 
detta är det också svårt att ge den studerande hjälp. Sundstedt och Wärnlund (2000, s. 
71) tar i sin magisteruppsats upp samarbetet mellan bibliotekarier och lärare och här 
nämns bland annat det problem som består i att det saknas en gemensam planering och 
att bibliotekarierna har dålig kunskap om vad som är praktiskt genomförbart i skolan 
baserat på skolans mål och de olika kursmål som finns. Moore (2000, s. 269) menar att 
om det är ett mål att lärare och bibliotekarier ska samarbeta måste det finnas moment 
som uppmuntrar gemensam planering, gemensamt genomförande och utvärdering vad 
kursdeltagarna klarar av. För kursdeltagarnas bästa borde detta vara ett mål som både 
bibliotekarier och lärare strävar mot. Om båda yrkesgrupperna ges tillfälle och 
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uppmuntran att samarbeta borde det gynna kursdeltagarna och då också hela 
verksamheten.  
 
En av lärarna i vår undersökning tar upp det faktum att det är lätt att glömma av att ta 
med bibliotekarien i planeringen och att det helt enkelt gäller att få rutin i detta. Detta 
kan bero på lärares osäkerhet när det gäller informationssökning och informations-
kompetens (Limberg & Folkesson, 2006, s. 124). Läraren har kanske en snäv 
uppfattning av vad bibliotekarien kan hjälpa till med och ser kanske inte bibliotekarien 
som en naturlig resurs genom hela det undersökande arbetet, och om inte bibliotekarien 
får vara med i ett initialt planeringsarbete kan det vara lätt att glömma av henne eller 
honom. Limberg och Folkesson betonar att ”ändamålsenlig undervisning i 
informationssökning är beroende av att lärare och bibliotekarier ser sådan undervisning 
som en del av sitt gemensamma professionella objekt” (ibid, s. 126). Med professionellt 
objekt menas det som man vill åstadkomma i sin undervisning, alltså vad man vill 
åstadkomma, snarare än hur. Det behövs alltså en mer medveten hållning från både 
lärare och bibliotekarier att man har en gemensam uppgift, med den studerandes lärande 
i fokus, snarare än en organisation av det egna arbetet.  
 
Bibliotekarier kan också ha dålig kunskap om vad kursdeltagare klarar av (Sundstedt & 
Wärnlund, 2000, s. 71). Detta blir ett problem om huvudansvaret ligger på 
bibliotekarien. För att bibliotekariens arbete ska bli meningsfullt skulle också krävas att 
han/hon känner till kursdeltagarnas nivå, eller vad de förväntas klara av. Eftersom denna 
nivå skiljer sig väldigt mycket, särskilt hos vuxenstuderande, som kan ha mycket 
växlande bakgrund, blir det svårt för en bibliotekarie att verkligen ta ansvar för 
informationssökningen i undervisningen när de kanske träffar kursdeltagaren vid ett, 
eller ett fåtal, tillfällen. Moore och St George (1991, s. 162) identifierar problemet och 
skriver att lärare inte verkar medvetna om hur komplexa uppgifter de ibland ger. Detta 
återkommer Moore till senare (2000, s. 266) där någon lärare i hennes undersökning 
medger att de begär mycket av sina elever.  
 
Lärare medger också hos Moore och St George (1991, s. 162) att de själva saknar 
nödvändig kunskap om informationssökning. Sådan kunskap efterlyser även lärarna i 
Sundstedts och Wärnlunds undersökning (2000, s. 54-55). Eftersom de saknar kunskap i 
informationssökning blir ofta uppgifterna som kursdeltagarna får alltför svåra för dem, 
och kanske även för bibliotekarien. Många gånger är det kanske också så att lärarna 
formulerar en specifik uppgift med utgångspunkt i en specifik källa. Detta leder då till 
att uppgiften kanske inte går att lösa med hjälp av biblioteket och bibliotekarien. I vår 
undersökning ser vi hur lärare hänvisar till kursboken eller specifika webbresurser, och 
förundras över att inte de studerande utgår från denna resurs. Om läraren då formulerar 
denna specifika uppgift som en undersökande uppgift och uppger att de studerande 
själva ska söka informationen för att svara på frågorna, så kan det leda till förvirring 
både hos kursdeltagaren och bibliotekarien som eventuellt får hjälpa till. 
 

6.1.2.2 Biblioteksgenomgångar, när, hur och överhuvudtaget? 

 
Om bibliotekarien ska vara delaktig, hur ska då han/hon ta ansvaret som läggs på 
henne/honom? Ska bibliotekarien göra en obligatorisk biblioteksgenomgång i början av 
läsåret eller göra punktinsatser med de kursdeltagare som söker sig till biblioteket? Om 
bibliotekarien är medveten om att lärarna på skolan har uppfattningen att det är 
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bibliotekariens ansvar att lära kursdeltagarna att söka information är det ett stort ansvar 
att hitta metoder som fungerar för en så heterogen grupp som vuxenstuderande är. I vår 
undersökning nämner lärarna traditionella biblioteksgenomgångar vid kursstart, men 
även att det ligger på kursdeltagaren att uppsöka biblioteket och bibliotekarien under 
kursens gång. En lärare ger det till och med som en specifik uppgift att de studerande 
själva ska organisera grupper och boka tid hos bibliotekarien för en genomgång av 
relevanta resurser. 
 
Redan 1990 kom forskare till slutsatsen att introduktionskurser var välmenande men 
ganska ineffektiva (Best, Abbott & Taylor, 1990, s. 61). Lärarna i vår undersökning 
nämner att de samarbetar med bibliotekarien i och med att de har introduktionskurser i 
biblioteket, men dessa introduktioner är ofta resultatlösa (ibid, s. 61). Det är bättre när 
bibliotekarien kan hjälpa till inför temaarbeten eller erbjuder handledning för 
informationssökning och problemformulering inför ett reellt undersökande arbete. Detta 
ligger helt i linje med Kuhlthau, som betonar att bibliotekarien får en alltmer 
pedagogisk roll (1993, s. 145-154). Även Hansson och Rimsten (2005, s. 128-129) 
anser att det bästa är att undervisning i informationssökning integreras i ämnet. Detta 
kräver någon form av samarbete mellan lärare och bibliotekarie, vilket inte är lätt att få 
till stånd. Samtidigt som de anser att detta är den bästa lösningen ser de också hinder för 
integrering av undervisning i informationssökning i ämnet. Varken bibliotekarien eller 
läraren kan förväntas ha de specialkunskaper som krävs och dessutom lägger ofta 
organisatoriska frågor (till exempel anställningsvillkor) hinder i vägen för ett 
långtgående samarbete.  
 
Hur hjälper då biblioteket de kursdeltagare som av någon anledning inte söker sig till 
biblioteket? Här finns allt ifrån otrivsel i biblioteksmiljö till rädsla för att inte klara sig i 
miljön eller förstå hur biblioteket är organiserat. Vi kan inte komma ifrån att biblioteket 
är en institution med anor som ibland gör sig påminda. Böcker anses vara stora 
kulturbärare och ska behandlas med vördnad, till och med jämförelser med kyrkan kan 
förekomma (Best, Abbott & Taylor, 1990, s. 72-74). Systemen i biblioteket kan vara 
avskräckande. Vet användaren inte hur böckerna är uppställda eller hur man gör för att 
beställa eller låna kan det vara svårt att be om hjälp av rädsla för att verka dum. (ibid, s. 
72-77). Genom att bibliotekarier samarbetar med lärare, kanske i undervisningsmiljön, 
kan detta hjälpa till att locka fler studerande att söka hjälp av bibliotekarie och i 
förlängningen också besöka biblioteket. 
 

6.1.3 Kategori 3: Lärarens ansvar 

 
Uppfattningen att det är lärarna som ska stå för huvudansvaret för att kursdeltagarna får 
hjälp vid och kunskaper om informationssökning finns också i vår undersökning. Från 
frågeställning till utvärdering ska läraren vara med och aktivt arbeta med 
kursdeltagaren. Denna uppfattning kan också märkas hos en av de intervjuade lärarna i 
Textflytt och sökslump (Alexandersson & Limberg, 2004) som menar att läraren har det 
”fulla ansvaret för elevens undervisning” (s. 75). Läraren ska känna till vilka källor 
eleven använder och göra texter tillgängliga för alla elever eller hitta andra strategier för 
att eleven ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Samma lärare talar också om att ha ett 
referensbibliotek på sin ämnesinstitution och därmed bli självförsörjande. I samma 
undersökning sägs att ”pedagogiska stödstrukturer och lärarens vägledning är avgörande 
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för elevernas lärande” (ibid. s. 107). Här betonas vikten av att läraren och bibliotekarien 
har ett fullgott samarbete och att läraren inte glömmer bort att göra biblioteket och 
bibliotekarien delaktig i processen. Bibliotekarien är inte bara där för att avlasta läraren 
utan för att höja kvaliteten på kursdeltagarens inlärningsprocess. Många av 
respondenterna i vår undersökning, betonar hur viktig och kompetent bibliotekarien är 
och betonar att kursdeltagarna alltid kommer nöjda från biblioteket. Däremot nämns inte 
lika ofta att läraren aktivt samarbetar med bibliotekarien när det gäller detta. En lärare 
betonar inte samarbetet alls utan uttrycker att ju mer bibliotekarien gör desto mindre 
behöver läraren göra. Här ser vi tydligt hur läraren använder bibliotekarien för att 
minska sin egen arbetsbörda. 
 
Lärarnas sätt att delta i och hjälpa till vid informationssökningen påverkar hur 
kursdeltagarnas egen informationssökning blir och därigenom påverkas också hur 
kursdeltagaren lär sig. Detta påvisar bland annat Limberg (1998, s. 167). Moore (1999, 
s. 133) menar också att lärares uppfattningar om informationskompetens och hur denna 
utvecklas är viktiga faktorer för hur de studerande utvecklar sin kompetens i 
klassrummet vid undersökande arbeten. Läraren framstår alltså som en viktig länk till 
kunskap om information. Problemet är då om läraren själv känner osäkerhet inför den 
didaktiska delen av informationssökningsprocessen. Respondenterna i vår undersökning 
hänvisar ofta till bekanta webbsidor och kursböcker, snarare än att hjälpa eleven att söka 
ny information. Även lärarna utnyttjar bibliotekarien för att söka information och man 
kan undra om det beror på en begränsning och ovana i att hitta ny information eller om 
det helt enkelt är bekvämlighet. Om läraren känner sig otillräcklig i sina sökkunskaper 
kan det vara lätt att hemfalla åt att skylla på att kursdeltagarna inte söker hjälp hos 
läraren, när det kanske borde vara så att läraren skulle behöva vara mer förekommande 
och sätta sig ner med kursdeltagaren och diskutera hur man kan göra. 
 
I framför allt inledningen av ett undersökande arbete är dialogen med läraren viktig. 
Olga Dysthe, forskare i pedagogik, (1996, s. 130-131) framhåller att en, framför allt 
skriftlig, dialog mellan lärare och kursdeltagare är viktig. Hon menar också att den som 
lär har ett kontinuerligt behov av stöd och assistans (ibid, s. 243). 
 
En av lärarna i Best, Abbott och Taylors (1990) undersökning beskriver att nyckeln till 
framgång för en kursdeltagare är att börja med just den individens uppfattning av 
uppgiften genom att visa på och utveckla alternativen och därefter låta individen ta 
personliga beslut om hur han eller hon ska gå vidare. Nästan exakt detta beskriver en av 
lärarna i vår undersökning. Läraren betonar hur viktigt det är att både ta hänsyn till varje 
kursdeltagares förförståelse och deras möjlighet att ta in olika källor och gå olika vägar 
samt att som lärare vara där och vara ett stöd. Samme lärare nämner också att läraren 
måste ta hänsyn till att det finns kursdeltagare som är kan vara rädda för läraren för 
läraren har makt.  
 
Här blir alltså stödet både ett stöd i själva lärandet och har en lugnande inverkan på 
kursdeltagaren. Det faktum att kursdeltagarna själva får tolka vad som ska läras in 
utifrån kursmålen är ett annat sätt att lägga en del av makten hos kursdeltagaren, även 
om naturligtvis läraren sedan gör en bedömning av den slutgiltiga produkten. 
 

6.1.3.1 Problem när läraren ensam tar ansvaret 
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Frågan är dock om läraren ensam kan axla huvudansvaret för lärandet av 
informationssökning i undervisningen. Har alla lärare adekvat kunskap i 
informationssökning eller behöver de ta hjälp av bibliotekarie eller andra specialister på 
informationssökning? Under Kategori 2, att bibliotekarien ska ta ansvar för 
informationssökningen, nämndes en rad aspekter när det gällde att lämna över ansvaret 
helt till bibliotekarier. Flera av dessa aspekter kan även användas inom denna kategori, 
när hela ansvaret läggs på enbart lärare. Kunskaperna varierar mycket mellan 
individerna även inom denna yrkesgrupp. Vad det är som gör att vissa lärare tycker att 
kunskap i informationssökning faller inom deras område är oklart men i en 
undersökning i sju olika länder om skolledares roll för att elever skulle bli mer 
informationskompetenta var ett av de få svar som återfanns i alla de medverkande sju 
länderna att det var lärares attityder och åsikter som utgjorde ett av de största hindren 
mot att få in informationsfärdigheter i undervisningen (Oberg, Hay & Henri, 1999, s. 
174).  
 
I vår undersökning uttryckte lärarna uppfattningen att de duktiga kursdeltagarna själva 
eller tillsammans med bibliotekarien sökte och bearbetade sin information, snarare än 
att läraren var den stödjande resursen. Vissa lärare uttryckte dock lite frustration över att 
många av de studerande trodde att de klarade av uppgiften utan hjälp, när deras arbete 
egentligen skulle behöva diskuteras med läraren. Problemet med att de studerande hade 
svårt att sovra i materialet, eller gjorde uppgiften för stor, skapade också en viss 
frustration hos lärarna, men däremot sa ingen av lärarna att de krävde att få vara med 
när de studerande sökte information. Några lärare sa att de var delaktiga i 
problemformuleringen men betonade att det i slutändan ändå var viktigt att det var den 
studerandes egen fråga som skulle ligga till grund för undersökningen. Detta är något 
som helt ligger i linje med Gross (1998, s. 291) som betonar vikten av självgenererade 
frågor. De flesta lärarna i vår undersökning tyckte alltså egentligen inte att kunskap i 
informationssökning föll på deras område, utan att bibliotekarien var mycket mer 
kompetent inom detta område. Någon av lärarna såg också bibliotekarien som en resurs 
för att underlätta lärarens egen arbetsbörda. Det faktum att lärarna är medvetna om 
bibliotekariens specifika kompetens beror antagligen på att bibliotekarien på vår 
undersökta skola aktivt söker upp lärarna för att initiera samarbete och gärna ser sig som 
en del av verksamheten. När det gäller de så kallade ”svaga” eller informationsovana 
kursdeltagarna så kan vi kanske inte ens tala om informationssökning över huvud taget, 
eftersom lärarna i vår undersökning uttrycker att dessa studerande får tips på specifika 
källor och de hindras därmed, i all välmening, att utveckla sin informationskompetens.  
 
Moore (2000) undersöker lärare i fyra barnskolor och om hur de kan utveckla metoder 
för att lära sig informationssökning. Många av lärarna i denna undersökning säger sig 
ha praktisk kunskap om informationssökning men nästan hälften svarar sedan att de inte 
känner till att de kan bryta ner informationssökningsprocessen i olika delar som sedan 
kan användas för undervisning och många lärare tycker inte att det finns något större 
behov av att undervisa i informationssökning. De tycker att kunskaper i 
informationssökning är värdefullt men de vet inte hur de ska lära ut detta (ibid. s. 260-
261). Lärarna behöver alltså kompetensutvecklas inom detta område, så att de också kan 
släppa den mer traditionella synen på biblioteket, som kanske ofta finns bland lärare. Ett 
problem kan dock vara att läraren har svårt att se bibliotekarien som en pedagog 
eftersom att vara pedagog så starkt är förknippat med lärarprofessionen.  
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Det är därför viktigt att lärare och bibliotekarier diskuterar vilka olika kompetenser de 
har och vilken tyst kunskap som existerar inom båda yrkeskategorierna för att sedan 
kunna enas om det gemensamma professionella objektet. När det gäller undersökande 
arbeten är det, precis som Limberg och Folkesson (2006, s. 124-126) betonar, viktigt att 
man utgår från vilken uppgift man har, det vill säga hjälpa den studerande i 
undersökande arbeten, och utifrån detta skapa ett gemensamt professionellt objekt.  
 
Även Hansson och Rimsten (2005) betonar vikten av att de två professionerna möts. De 
kommer fram till att det krävs mötesplatser och sammanhang, både formella och 
informella, där de kan lära känna varandras yrkesroller och kompetens. Detta gör att ett 
”gemensamt synsätt och en helhetssyn har möjlighet att utvecklas vilket ökar 
förutsättningarna för samverkan” (Hansson & Rimsten, 2005, s. 130). 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Vårt resultat pekar mot att lärare inom samma skola har skilda uppfattningar om vad 
informationssökning är och vem som bör ta ansvar för att kursdeltagarna lär sig denna 
färdighet. Detta trots att det finns bibliotek på skolan med en aktiv bibliotekarie och att 
det funnits forum där denna fråga diskuterats på skolan.  
 
Flera undersökningar (bland andra Limberg, 1998, Sundstedt & Wärnlund, 2000, 
Limberg & Folkesson, 2006) har poängterat hur viktigt det är att lärare och bibliotekarie 
samarbetar för att elever ska lära sig så bra så möjligt. Detta pekar också vår 
undersökning på. Ansvarsfördelningen måste redas ut och inte läggas på någon av 
yrkesgrupperna, eller på kursdeltagarna själva. Om samarbetet utvecklas kan 
fungerande stödstrukturer byggas upp till gagn för de studerande. Hur detta kan 
utvecklas kan vara utgångspunkt i fler undersökningar. 
 
Moore (2000) påpekar också att det behövs mer forskning när det gäller kopplingar 
mellan olika undervisningsmodeller, särskilda ämnen och integration av undervisning i 
informationssökning. Särskilt nu när undervisning på många ställen förändras och blir 
mer individanpassad och att man också allt oftare utgår från den studerandes lärstil. 
Detta innebär att vi måste utnyttja bibliotekets resurser i ett vidare perspektiv, eftersom 
man måste ta hänsyn till huruvida den studerande är visuell, auditiv eller 
kinestetisk/taktil. 18 
 
Det är också intressant att studera hur de olika yrkena förändras i takt med samhällets 
förändring, vilka nya yrkesroller som skapas och hur dessa påverkar det praktiska 
arbetet. När yrkesrollerna förändras kanske även uppfattningarna om 
informationssökning förändras. Även detta vore mycket intressant att se mer forskning 
kring. 

                                                           
18 Den visuella läser gärna text och tittar på bilder och diagram, medan den auditiva föredrar att lyssna 
och diskutera den information som studeras. Är man kinestetisk/taktil är det viktigt att kunna röra mycket 
på sig, samt att arbete med händerna och man kopplar ofta ihop information i relation till den 
känslomässiga upplevelsen av informationen och i den aktuella studiesituationen. 



 56

7 Sammanfattning 
 
Vår uppsats inriktar sig på vuxenutbildares syn på informationssökning i 
undervisningen. Eftersom vi båda har erfarenhet från läraryrket och sedan studerat B & 
I ser vi att begreppet informationssökning nog kan vara problematiskt för lärare. 
Forskare (Bruce, Limberg med flera) har också formulerat ett forskningsbehov kring 
lärares syn på informationssökning. Lärarrollen förändras också alltmer i dagens 
informationssamhälle och informationssökning blir allt viktigare i undervisningen. Vi 
formulerade ett syfte som var att belysa hur en grupp lärare uppfattar fenomenet 
informationssökning i undervisningen och vem som tar ansvar för detta fenomen i 
undervisningen. Våra frågeställningar blev således: 
 

• Vems är ansvaret för informationssökning i undervisningen enligt de 
intervjuade vuxenutbildarna?  

 
• Vilka uppfattningar av informationssökning och informationskompetens i 

undervisningen förekommer i den grupp av vuxenutbildare som vi har 
intervjuat?  

 
Vi ger sedan en bakgrund för det som den kommunala vuxenutbildningen har att rätta 
sig efter: läroplanen, kursmålen och betygskriterierna. 
 
Skolan vi valde att genomföra våra intervjuer på är speciell så till vida att den har eget 
bibliotek och anställd bibliotekarie. Den ligger också i en kommun som valt att satsa på 
vuxenutbildning. 
 
Därefter följer en presentation av tidigare forskning. Vi presenterar forskning kring 
informationssökning och informationskompetens, framför allt där denna forskning 
inriktat sig på inlärningssammanhang. Därefter går vi igenom forskning kring 
undervisning i informationssökning, ett område där stora förändringar skett under de 
senaste årtiondena. Fokus har förskjutits från bibliotekskunskap till 
informationskompetens, en förskjutning som gör att lärare behöver samarbeta mer med 
bibliotekarier. Till sist tar vi upp lärares syn på informationssökning, där vi också har ett 
avsnitt som mer specifikt visar på samarbete mellan lärare och bibliotekarier. 
 
För att analysera vårt material har vi valt en fenomenografisk ansats. Fenomenografin är 
kvalitativ. Vi valde intervjuer som metod och genomförde åtta intervjuer med lärare på 
en kommunal vuxenutbildning. Resultatet av dessa intervjuer presenterar vi med hjälp 
av olika aspekter. Vi presenterar det empiriska materialet genom olika delar i ett 
undersökande arbete. Därefter finner vi tre kategorier genom fenomenografisk analys. 
Lärares uppfattningar av informationssökning i undervisningen är att det är: 
 

• Kursdeltagarens ansvar 
• Bibliotekets ansvar 
• Lärarens ansvar 

 
I den första kategorin, att informationssökning i undervisningen är kursdeltagarens 
ansvar, finns uppfattningen att informationskompetens uppstår av sig själv om bara rätt 
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förutsättningar finns. Detta har även flera forskare kunnat se (Moore, 1999, Webber, 
Boon & Johnston, 2005). Lärare kan se problem med de studerandes 
informationssökning men anser inte att de själva ska undervisa i detta. Detta kan bero på 
att lärarna inte har tillräckliga kunskaper i ämnet eller saknar ett didaktiskt perspektiv 
(Limberg & Folkesson, 2006). För att detta ska kunna förändras behöver 
lärarutbildningen ses över.  
 
I den andra kategorin, att biblioteket ansvarar för informationssökning i undervisningen, 
förväntas bibliotekarien vara mer av pedagog än tidigare (Turner, 1991, Kuhlthau, 1993, 
Alexandersson & Limberg, 2004, Limberg & Folkesson, 2006). I våra intervjuer såg vi 
att lärare ofta ber kursdeltagare söka sig till biblioteket, men lärarna var inte alltid med. 
Detta gör att bibliotekarien behöver vara delaktig i undervisningen för att kunna 
handleda på ett bra sätt. Denna delaktighet är dock inte lätt att få till. Tid för gemensam 
planering och strukturer som uppmuntrar till samarbete saknas. 
 
I den tredje kategorin, att läraren ansvarar för informationssökning i undervisningen, är 
det läraren som ska ha huvudansvaret för undervisningen, även när det gäller 
informationssökning. Lärarens roll är viktig och påverkar hur kursdeltagaren lär sig och 
läraren är viktig för att kursdeltagaren ska utveckla kunskap om informationssökning 
(Limberg, 1998, Moore, 1999). Kunskaperna inom detta område varierar dock kraftigt 
mellan olika lärare. Lärare kan anse sig vara informationskompetenta men sakna 
didaktisk kunskap och därför inte specifikt ägna sig åt att undervisa om 
informationssökning (Moore, 2000). 
 
Det vore intressant med fortsatt forskning kring vem som tar ansvar för informations-
sökning i undervisningen. Här kan säkert ett samarbete mellan lärare och bibliotekarier 
främja de studerandes resultat. De studerandes lärstilar kan också vara intressant att 
studera i samband med informationssökning. Även förändringen av yrkesrollerna, både 
för lärare och bibliotekarier, kan vara intressant att forska kring när det gäller 
informationssökningen.  
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Bilaga 
Intervjumanual 
 
Inledande frågor 
Namn 
Ålder 
År i yrket 
Undervisningsämnen 
 
*** 
 
Arbetar du med undersökande arbetssätt där deltagarna själva får söka information? 
 
Kan du ge något konkret exempel på detta, kanske någon uppgift kursdeltagarna får. 
 
När de själva får välja ämne, väljer de då själva vilka frågor de ställer? Kan du ge något 
konkret exempel på uppgifter där frågor formuleras och vem som gör detta? 
 
När kursdeltagarna fått en uppgift där de ska undersöka, antingen det är litet eller stort. 
Hur tror du att kursdeltagarna gör rent konkret? Vart tror du att de går? Vad tror du att 
de väljer och väljer bort? 
 
De som går till Internet, tror du att de går vidare eller nöjer de sig med Internet? De som 
går till andra källor, går de vidare? 
 
Tar de hjälp av andra källor, tror du? Eller är det böcker och Internet? 
 
Har du märkt att det finns något moment i det här med att komma igång med att söka 
information som är svårt för kursdeltagarna? Vilka problem har de stött på som du har 
sett?  
 
När de väl har kommit igång, går det bra sen eller har du märkt nåt då? 
 
Brukar du diskutera med dom hur man kan göra när man söker information inför ett 
arbete?  
 
Har du några synpunkter på vilka källor kursdeltagarna använder? Uppmuntrar ni dem 
att använda vissa källor? 
 
Är det viktigt för dig som lärare att dina kursdeltagare är bra på att hitta relevant 
information? 
 
Är det något du kan ta med i en bedömning av en uppsats, om någon är duktig på att 
hitta bra information? 
 
Hjälper du kursdeltagarna på nåt vis när de söker information? Och i så fall, kan du ge 
något exempel på det?  
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Kan du se något som skulle underlätta för kursdeltagarna att hitta bra information, som 
ni skulle kunna göra på skolan eller som du skulle kunna göra? 
 
Har du hört vad kursdeltagarna själva tycker om att arbeta undersökande eller vara ute 
och leta själva? 
 
På den här skolan finns ett biblioteket och en bibliotekarie. Hur stor betydelse har det 
för undersökande arbetssätt? Skulle det gå att arbeta undersökande utan bibliotek på 
skolan? 
 
Har du nåt strukturerat samarbete med bibliotekarien? 
 
Diskuterar ni i lärarkollegiet hur man lägger upp ett undersökande arbete och hur man 
söker information? Kan du ge exempel på detta? 
 
Det finns även ett folkbibliotek längre bort från skolan. Använder du det eller hänvisar 
du till det någon gång? 
 
Jobbar du med källkritik eller diskuterar med kursdeltagarna om värdering av källor? 
Exempel? 
 
Är det något du känner att du inte fått svara på från pappret vi skickade ut innan? Eller 
som vi har glömt att ta upp? 
 
 
 
 
 

 
 


