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and learning are changing; technology and Internet has 
introduced new tools for the learning situation. To examine 
this we will describe how the wiki technology can be used in 
the information seeking education, describe how the goals of 
the information seeking education are reached when using a 
wiki and lastly investigate the school librarian’s pedagogical 
role in wiki-based education. In our research we have used 
qualitative interviews, observations and study of the artifact. 
We have interviewed the school librarian and her seventh 
grade students, observed the learning situation in the class 
room and studied their use of their wiki. We learned that the 
wiki was used as a platform in the education and that the 
school librarian found it easy to implement and use. The 
students found it easy and fun to use most of the time. We 
found that the school librarian’s role were twofold; tutor and 
intermediary. When using the wiki the learning situation is 
changed, there are new roles and the teaching moves away 
from the teacher’s desk. We also came to the conclusion that 
the wiki was not used to its full potential in terms of 
collaboration. 
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1 Inledning  
Informationsteknologin utvecklas ständigt och har medfört ett större informationsflöde 
samtidigt som det är redskap för att kunna hantera information. Som en följd av denna 
utveckling har förmågan att kunna söka, värdera och tillgodogöra sig information blivit 
allt viktigare i vårt samhälle, vilket har lett till förändringar i vad skolan bör undervisa 
för att eleverna ska få möjlighet att få rätt sorts utbildning, men också på vilket sätt 
undervisningen bör ske. Traditionellt sett har det inom skolväsendet varit viktigt att lära 
eleverna ”utantillkunskap”, men det har skett en förändring mot att i första hand lära ut 
att söka och hantera information. Denna förmåga brukar benämnas 
informationskompetens och ett sätt att lära ut denna kompetens är via 
informationssökningsundervisning. Informationskompetens är ett begrepp med ett 
flertal tolkningar och vi använder oss av Doyles (1997) definition som vi redogör för i 
teoriavsnittet (4.4). Vikten av att lägga grunden för informationskompetens uttrycks i 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94.  
 

”Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metod att 
tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga.” (Lpo 94, s. 5) 

 
För att uppnå ovanstående mål i undervisningen är skolbiblioteket en betydelsefull 
faktor och har även medfört förändringar i skolbibliotekariens yrkesroll till en mer 
undervisande natur. Kühne (1993) använder Walkers (1988) definition av en 
skolbibliotekaries tre roller; informationsspecialist, lärare och undervisningskonsult, 
som visar på att skolbibliotekariens roller är mångfasetterade. Enligt Walker består 
rollen som informationsspecialist bland annat i att upprätthålla skolbiblioteket med 
lämpliga lokaler, personal samt medier och att mediebeståndet hålls uppdaterat och är 
anpassat för verksamheten. I denna roll ingår dessutom att bedriva undervisning i 
bibliotekskunskap och informationssökning, samt att kunna anpassa denna efter olika 
elevers nivå och behov. Rollen som lärare består för en skolbibliotekarie enligt Walker i 
att undervisa såväl elever som lärare, övrig skolpersonal och föräldrar. När det gäller 
elevundervisningen betonas vikten av att informationssökningsundervisningen 
integreras med övrig undervisning och kopplas till läroplanen. Den tredje rollen, den 
som undervisningskonsult, ligger på ett mer organisatoriskt plan och kan bland annat 
innefatta utarbetande av läroplaner och integration av skolbiblioteket i undervisningen. 
För att detta arbete ska kunna utföras krävs det att skolbibliotekarien har kunskaper om 
olika medier och hur de kan användas i inlärningsprocessen, samt om elevers 
informationsbehov vid olika tidpunkter och lärares strategier för undervisning (Kühne, 
1993, s. 56-59).  
 
Undervisning i informationssökning sker som oftast med stöd av vad skolan kallar för 
IKT- redskap, där IKT står för informations- och kommunikationsteknik. Det rör sig i 
första hand om datorer med olika program och mjukvara. 
 
Det har skett en utveckling av nätbaserad informationshanterande mjukvara de senaste 
åren där förutsättningarna har förändrats för att hantera och strukturera information. Ett 
relativt nytt fenomen är att använda sig av wikibaserad informationshantering och det är 
därför ett förhållandevis outforskat område. Att använda sig av wikis för att hantera 
information har också spridit sig till undervisning i olika ämnen, dock är trenden 
tydligast inom teknikrelaterad undervisning (Klobas, 2006).  
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Enligt Martin Stigmar, forskare i pedagogik vid Växjö universitet, har det investerats 
stora summor pengar i IKT inom skolväsendet de senaste 10 åren och han menar vidare 
att pedagogiken kan ha kommit i bakgrunden i ivern att satsa på modern teknik 
(Ullström, 2004, s. 58-59). Därmed verkar det finnas en positiv inställning till IKT i 
undervisningen och då det har investerats pengar i detta går det att dra slutsatsen att 
detta är något som anses viktigt och användbart. Men som Stigmar antyder tycks det 
också finnas ett glapp mellan att tycka något är bra, investera i det och att faktiskt kunna 
använda det. Därför ställer vi oss följande fråga: hur ser användningen av ett IKT-
redskap, i detta fall en wiki, ut i praktiken och hur påverkar det pedagogens sätt att 
undervisa?  

1.1 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur wikiteknik kan användas i 
informationssökningsundervisning, samt att beskriva skolbibliotekariens pedagogiska 
roll utifrån de förutsättningar som wikitekniken skapar i informationssöknings-
undervisningen.  

1.2 Frågeställningar 
Syftet har gett upphov till följande tre frågor:   

 
• Hur fungerar och utnyttjas wikiteknikens funktioner och egenskaper i 

informationssökningsundervisningen för årskurs 7? 
• Hur nås de uppsatta målen för informationssökningsundervisningen vid 

användningen av en wiki i informationssökningsundervisningen?  
• Hur ser skolbibliotekariens pedagogiska roll ut i ”wikibaserad” undervisning? 

1.3 Begrepp 
Här redogörs för de begrepp som är av central betydelse genomgående i uppsatsen. 

Wiki  
Wiki (snabb på hawaiianska) är ett socialt kunskapshanteringsverktyg, en samling 
Internetbaserade sidor som är kopplade till varandra. Några av wikins egenskaper är att 
användarna kan vara delaktiga i skapandet av innehåll direkt i webbrowsern, innehållet 
är ändringsbart och det går att följa sidornas historik. Det mest kända exemplet är 
onlineuppslagsverket Wikipedia (Klobas, 2006, s. 3).   

IKT 
IKT är förkortning för Informations- och kommunikationsteknik och är ett samlat 
begrepp för olika tekniska hjälpmedel som används i informations- och 
kommunikationssammanhang, till exempel inom utbildningsväsendet. IKT är en 
utveckling av begreppet IT (Informationsteknik) som betonar möjligheten till 
kommunikation med hjälp av tekniken, vilket bland annat öppnar upp för andra sätt att 
bedriva undervisning på. Exempelvis kan det fysiska klassrummet i stor utsträckning 
ersättas av virtuella lärandemiljöer som kan byggas upp som modeller av den miljö som 
eleven förväntas möta i sitt kommande yrkesliv (Egidius, 2002, s. 176-177). När vi 
använder begreppet ”IKT- verktyg” menar vi Internetbaserad Information och 
Kommunikationsteknologi i första hand.  
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Online-miljö  
Ordet är en översättning av det engelska ”online environment”. Online-miljö är ett 
samlingsnamn på flera olika nätverkstjänster som har som sitt syfte att agera plattform 
för Internetbaserad interaktivitet. Interaktion sker mellan deltagarna som har samlats 
kring en online-aktivitet och det är det Internetbaserade nätverket och platsen 
exempelvis ett forum eller wiki som utgör online-miljön (Jaques & Salmon, 2007). 

E-learning 
Uttrycket som myntades i slutet på 1990-talet är ett samlingsbegrepp som syftar på 
elektronisk inlärning som sker online. Det finns ingen svensk översättning av begreppet 
som har anammats. Enligt Svensson & Åberg (2001) innebär e-learning webbaserat 
lärande där deltagarna är interaktiva och påverkar innehållet på det webbaserade forum 
som används, men interaktivitet med andra användare åsyftas också (Svensson & 
Åberg, 2001, s. 21-22). 

E-moderator  
En e-moderator är den som bygger upp och underhåller online-miljön, skapar e-
aktiviteter, men som också leder aktiviteterna och handleder deltagarna i rätt riktning 
(Jaques & Salmon, 2007). Att moderera betyder att föra och hantera sammankomster.1 

Informationskompetens   
Det finns en rad olika definitioner av begreppet informationskompetens och inget som 
är hävdvunnet. Enligt Nilsson (2007, s. 17-18) hänger informationskompetens samman 
med det livslånga lärandet med grogrund i 1970-talet och för att odla det livslånga 
lärandet fanns det behov av strategier för informationskompetens (information literacy). 
USA, Australien och Storbritannien tog till sig detta och utvecklade uppsättningar av 
färdigheter inom informationskompetens på 1980-talet. Utvecklingen av det livslånga 
lärandet och informationskompetens har skett i samverkan med bibliotek och 
bibliotekarier. På 1990-talet utvecklades begreppet ytterligare främst i samband med 
skolan och också inom det företagsekonomiska området, till grund låg ALA’s 
(American Library Association) rapport som Doyle (1997) sedan utökade. Som nämnts 
ovan har det främst handlat om strategier och färdigheter (skills) kring hanteringen av 
information för att lära elever att bli informationskompetenta. Ett av de svenska 
bidragen står Limberg för med sin doktorsavhandling Att söka information för att lära: 
en studie av samspel mellan informationssökning och lärande (Limberg, 1998). Hon har 
forskat kring informationssökning och lärande ur ett fenomenografiskt perspektiv vilket 
resulterade i tre beskrivningskategorier utifrån elevernas inställning till och sätt att 
använda sökt information på.  
 
Som grund för vår undersökning använder vi oss av Doyles definition, se teoriavsnittet 
4.4.     

Artefakt  
Enligt Nationalencyklopedin betyder artefakt konstgjort föremål.2 Säljö (2000) 
definierar artefakter som fysiska och intellektuella redskap, och skriver att artefakterna 

                                                 
1 http://www.merriam-webster.com/dictionary/moderator hämtad 2008-05-05 
2http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=arte
fakt&btn_search=S%F6k hämtad 2008-05-17 
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fått alltmer mänsklig karaktär då begrepp, insikter och kunskaper innefattas i dem 
(Säljö, 2000, s. 29-30). Enligt Liedman (1999) är teknik och konst artefakter som är 
skapade av människan och han menar vidare att teknik och konst hänger samman som 
form och innehåll, där konsten är den beroende parten (Liedman, 1999, s. 395). 
 
 Den artefakt som avses i denna uppsats är den wiki som används i 
informationssökningsundervisningen där dels wikin som teknik är en artefakt med dess 
funktioner och dels är också innehållet och resultat en artefakt.  

1.4 Disposition  
Uppsatsens första kapitel innefattar inledning, bakgrund, syfte och de frågeställningar 
som legat till grund för vår undersökning. Därefter redovisas de grundläggande begrepp 
som återfinns i uppsatstexten och slutligen presenteras uppsatsens disposition.  
 
I kapitel två ges en kortfattad redogörelse för wikikonceptets historiska bakgrund. 
Därefter går vi i kapitel tre igenom tidigare forskning som gjorts inom området som 
ligger till grund för vår undersökning. Stycket inleds med en beskrivning av hur vi har 
genomfört informationssökning för att få en överblick över forskningsområdet. Därefter 
presenteras den tidigare forskningen under de kategorier som vi indelat materialet i.  
 
Kapitel fyra behandlar våra teoretiska utgångspunkter för studien. Till att börja med ges 
en översikt över pedagogiska perspektiv. Under rubriken Den pedagogiska rollen i 
onlinemiljö introducerar vi en modell i form av fem trappsteg över pedagogens 
undervisningsroll och kompetens i onlinemiljö som i detta fall benämns e-moderation. 
Det ges också en beskrivning av kännetecken för skapandet av aktiviteter och 
kännetecken för arbetet i onlinemiljö. Sist i teorikapitlet redogör vi för Christina Doyles 
modell över informationskompetens följt av en sammanfattning av de teoretiska ramar 
och modeller som tidigare har presenterats.  
 
Vidare i kapitel fem redovisar vi de metoder som använts i arbetet och som ligger till 
grund för undersökningen. Inledningsvis redogörs för vårt angreppssätt i form av en 
fallstudie. Dessutom beskrivs urval, undersökningsobjekt, bearbetning av empiriskt 
material, reliabilitet och validitet, etiska aspekter, analysmetoder samt genomförande.  
 
I kapitel sex redovisar av resultatet av vår undersökning, vilket är organiserat i 
kategorier som har framkommit i analysen i form av meningskategorisering.  
 
I nästkommande kapitel redovisas för analys, där ställs resultatet mot de olika teorierna 
och redovisas under respektive rubrik. Vi återkopplar även till våra frågeställningar och 
tidigare forskning.  
 
I nästa kapitel redogör vi för de slutsatser som kommit fram i analysen och i 
undersökningen i stort. I diskussionen drar vi resonemanget ännu ett steg längre kring 
områden som funnits extra intressanta i samspel med tidigare forskning och våra 
frågeställningar. Avslutningsvis i detta stycke blickar vi framåt och ställer framtida 
forskningsfrågor.  
 
Slutligen sammanfattas uppsatsen i sin helhet och en förteckning över referenser 
framställs.  
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2 Wiki: idé och bakgrundskontext  
Då wikiföreteelsen är relativt ny fann vi det lämpligt att ge en kortfattad presentation av 
wikins ursprung och kontext.  

2.1 Wiki ur ett historiskt och konceptuellt perspektiv 
 

”The World Wide Web would be an information space through which people can 
communicate in a special way: communicate by sharing their knowledge in a pool. The 
idea was not just that it should be a big browsing medium. The idea was that everybody 
would be putting their ideas in, as well as taking them out.” (Klobas, 2006, s. xii)  

 
1994 skapade Ward Cunningham WikiWikiWeb som är ett samarbetande databasstöd till 
Portland Pattern Repository som är en samling designmönster för 
datorprogrammering.3 Iden bakom wikin var att mjukvaruutvecklare kunde använda den 
för att samarbeta med kollegor, men andra med samma intresse var också välkomna att 
använda den. Wikin existerar än idag som ett stöd för wikianvändandet och för 
mjukvaruutvecklare som är intresserade av skapandet av designmönster (Klobas, 2006, 
s. 15).  
 
Till en början var det nödvändigt med tekniska färdigheter för att kunna använda sig av 
en wiki, och det var inte förrän början på 2000-talet som wikin utvecklades och 
anpassades till en bredare användarskara. I dag kan användaren läsa, navigera och 
editera direkt i browsern utan något större tekniskt kunnande (Klobas, 2006, s. 15-17). 
 
MeatballWiki är en metawiki som skapades år 2000 av Sunir Shah för ändamålet att 
diskutera fenomenet wiki som ett av flera ”collaborative multimedia” vilket har bidragit 
till att utveckla användarnas upplevelse.4 Ward Cunningham, skaparen av den första 
wikin, har satt upp principer för säkrare användning av wikis. På MeatballWiki 
sammanfattas The Principles of Soft security:  

• “Assume good faith. People are almost always trying to be helpful; so, we trust 
everyone, confident that occasional bad will be overwhelmed with good.  

• Peer review. Users, rather than software or [system administrators] moderate 
each other.  

• Forgive and forget. Even well intentioned people make mistakes. They don`t 
need to be permanent.  

• Limit damages. When mistakes are made, minimise the damages.  
• Fair process. The theory that being transparent and giving everyone a voice are 

essential management skills “ (Klobas, 2006, s. 11-12).   

Wiki-företeelsen har fått utstå sin beskärda del av kritik från skolvärlden och 
bibliotekarier. Det mesta av kritiken riktar sig till webbuppslagsverket Wikipedia som 
grundades 2001 av Jimmy Wales och Larry Sanger och rör källkritiska aspekter och 

                                                 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Wiki hämtad 2008-02-12 
 
4 http://www.usemod.com/cgi-bin/mb.pl?MeatballWiki hämtad 2008-05-05)  
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kvalitetssäkring. Andra aspekter som är problematiska är reglerna kring ägandet av 
materialet som produceras på en wiki. Trots kritiken mot Wikipedia är den välbesökt 
vilket visar på dess viktiga funktion som referensverk (Klobas, 2006, s. 17-19).  
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3 Tidigare forskning  
Vi kommer här att presentera tidigare forskning som berör wikis i undervisning, men då 
denna forskning är relativt ny och till största del rör högre teknikrelaterade studier tar vi 
även upp IKT-användning i undervisning i stort. Vidare presenteras forskning kring 
informationssökningsundervisning och informationskompetens samt om bibliotekariens 
roll som pedagog i online-undervisning.  

3.1 Litteratursökning 
Inledningsvis sökte vi litteratur i databaserna ELIN, Ebsco, ERIC och uppsatser.se för 
att försöka få en överblick av forskningsläget, men ändå behålla biblioteksperspektivet. 
Vi har sökt litteratur i universitetets bibliotekskatalog och även fått tips på källor genom 
referenser i uppsatser och artiklar. Vi har också genomfört litteratursökningar av en mer 
fri karaktär via sökmotorn Google.  
 
Det material vi kom över i våra sökningar visade att det finns ett flertal studier gjorda i 
USA där wikiteknik använts vid olika sorters undervisningssituationer, men det svåra 
var att hitta anknytningen till undervisning i just informationssökning. Enligt vad vi 
kunde utröna ur våra sökningar fanns det inga tidigare studier gjorda i Sverige inom vårt 
intresseområde. Därefter breddade vi vår sökning till att innefatta litteratur inom 
pedagogik tillsammans med teknik och IKT.  
 

3.2 Användning av wiki i högre studier 
Nedan presenteras forskning kring användning av wikis i undervisning. De studier som 
har genomförts på användningen av wiki i undervisning gäller oftast högre studier och 
undervisningen kan ske i samband med annan teknikrelaterad undervisning. Detta 
innebär att studenterna var väl förtrogna med datorer sedan tidigare vilket kan ha 
påverkat resultatet av undersökningarna.  
 
Enligt Raitman, Auger & Zhou (2005) i Employing Wikis for Online Collaboration in 
the E-Learning Environment: Case Study upplevde studenterna att det var enkelt att 
använda sig av wikis i sina studier. Fallstudien gjordes med studenter inom högre 
teknikrelaterade studier. Fördelarna med att använda wikin var att den kunde användas 
när- och varsomhelst, bortsett från kravet på en dator med Internetuppkoppling. 
Dessutom uppskattade studenterna att det var enkelt båda att redigera och navigera i 
wikin. 
 
Michele Notari (2006) menar i How to Use a Wiki in Education: ’Wiki based Effective 
Contructive Learning’, att studenterna upplevde kommenterandet på andras texter via 
wikin som betydligt mer avslappnat jämfört med en seminariesituation "ansikte mot 
ansikte". Att införa kommentering och kommunikation i ett tidigt skede vid 
utvecklingen av en wiki som stöd i undervisningen är nödvändigt. Att kommentera på 
varandras arbeten har en viktig pedagogisk funktion i och med att studenterna då ökar 
sin metakognitiva förmåga och konstruerar kunskap samt ökar förmågan att reflektera 
över sig själv och det egna arbetet.   
 
Nackdelar som nämns i undersökningarna rör främst säkerhet. Flertalet av studenterna 
uttryckte en oro över att andra studenter skulle kunna redigera deras texter och avsiktligt 
publicera felaktigt material i dem. En annan nackdel som nämns var att flera personer 
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inte kunde redigera samma sida samtidigt, men inte heller detta utgjorde ett verkligt 
problem (Raitman m.fl., 2005). 
 
Fördelar med användning av wiki i projektarbete har påvisats av de Pedro (2005) i 
Writing documents collaboratively in Higher education using Traditional vs. Wiki 
methodology (II): QUANTITATIVE results from a 2-year project study. Studenter i 
större grupp (15 studenter) visade på förbättring av kvalitet på kortare tid när de 
arbetade via en wiki. Studenterna ägnade också mindre tid åt flertalet av uppgifterna 
som de skulle utföra. Att skriva kollaborativt uppskattades också högre av dem som 
använde en wiki. Det visade sig att det är viktigt för studenterna att de får genomföra en 
kurs i wikimetodologi innan de börjar använda wikin i skolarbetet. 
 
I de fallstudier som Mader (2008) presenterar i Using Wiki in Education beskrivs också 
det kollaborativa lärandet som en av de stora fördelarna med att använda en wiki i 
undervisning. 
 
Schwartz, Clark, Cossarin & Rudolph (2004) menar i Educational Wikis: Features and 
selection criteria att wikins enkla utformning och användning bidrar till en intressant 
positiv inställning till online-nätverksamhet i undervisningssammanhang. Till skillnad 
från bloggar kan materialet på en wiki på ett mer flexibelt sätt struktureras hierarkiskt, 
vilket artikelförfattarna menar är bra förutsättningar för undervisning. Artikelförfattarna 
har genomfört en studie på 24 universitet i spridda länder som Canada, USA, Tyskland, 
Nya Zeeland, Schweiz samt Storbritannien och där undersökt hur wikis där används i 
utbildningssyfte. Artikelförfattarnas utgångspunkt är att en wiki är ett naturligt 
distansutbildningsverktyg, en naturlig miljö för interaktiva aktiviteter, samlande 
plattform för all kursinformation och överskådlig vad gäller studenters problemområden 
genom att med lätthet övervaka diskussionerna. Wikin som kunskapsuppsamlare är ett 
levande dokument som kontinuerligt utvecklas och förfinas. I studien visade det sig att 
universitet integrerar wikin i sina webbsidor och de flesta wikis är textbaserade och i 
tidig utvecklingsfas. De används inte av hela campusområdet utan är begränsade till 
grupper med speciella intressen och aktiviteter. En förklaring till detta kan enligt 
artikelförfattarna vara att användningen av wikin begränsas för att inte användas inom 
områden som inte klarar av en stor risk för att innehållet ändras. Till sist efterlyser 
artikelförfattarna utvärderingar av wikis som används i distansutbildningar.   
 
Bland studenterna är attityden till att använda wiki i undervisningen övervägande 
positiv. De uppskattar historikfunktionen på wikin som angav vilka ändringar som 
gjorts och av vem, och att strukturering av skolarbetet underlättas med wikins hjälp. 
Wikin är ett enkelt verktyg som ändrar på förutsättningarna för undervisningen till det 
bättre. Enkelheten i att använda en wiki ligger i att det inte krävs några större 
förkunskaper samt att det erbjuds en fri miljö för strukturskapande av materialet 
(Schwartz m.fl., 2004).  

3.3 Idéer kring användandet av wiki i undervisning 
Mitchell (Klobas, 2006) anser att det finns två områden för wikin i utbildning; wiki som 
informationsskälla och wiki som social informations-”plats”. Wikin är också intressant 
ur samarbets- och pedagogiskt perspektiv. Den skapar ett auktoritetsskifte och läraren 
behåller inte samma status gentemot eleverna som i mer traditionell undervisning. Det 
kan finnas svårigheter med att utvärdera elevernas bidrag och arbete på wikin, men 
wikins historikfunktion kan behjälpa problemet och speciellt om varje elev får en egen 
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inloggningsidentitet. Enligt Mitchell (Klobas, 2006) anses det också bli allt viktigare 
med informationskompetens och kritiskt tänkande bland eleverna och skolans personal i 
och med tillgången till information via IKT och Internet. Hon framhåller också vikten 
av wikin som ett kollaborativt verktyg. Mitchell (Klobas, 2006) menar att verktyget i sig 
inte löser några problem, en introduktion av verktyget kommer inte resultera i 
samarbete och påpekar att en av svårigheterna är att få igång användarna.  
 
Mader (2008) menar att det är uppkoppling och sammankoppling som är betydelsefullt 
idag. Han målar upp en bild av studenterna som digitala infödingar och de ansvariga för 
undervisningen är digitala immigranter. Det finns ett brott idag mellan den traditionella 
undervisningen och den nya digitalt baserade undervisningen med snabba, kollaborativa 
och gränslösa förtecken. Förutsättningarna för undervisningen har förändrats, men det 
har de som undervisningen är till för också (Mader, 2008, s. 1-2). Mader (2008) menar 
vidare att lärarna måste hålla ett öppet sinne gentemot teknologin och lära sig språket 
och verktygen som studenterna använder sig av så att bägge parter kan mötas genom 
teknologin. Detta gäller i de fall där studenterna är väl förtrogna med tekniken (Mader, 
2008, s. 2).  
 
En wiki är ett enkelt kollaborativt verktyg och dess styrka ligger i att skapande av fakta 
kan ske kollaborativt utan att studenterna behöver skicka textdokument mellan sig. 
Dessutom behöver studenterna inte bekymra sig över olika versioner av texter eller över 
ändringar som någon annan gjort i texter då alla versioner och ändringar finns 
tillgängliga i wikins historikfunktion. Studenter kan gemensamt arbeta med projekt eller 
skriva rapporter, lärarna kan skapa kursplaner och därefter kan wikin tjäna som varje 
persons kursmaterial (Mader, 2008, s. 2).  

3.4 IKT i undervisning 
Då vi själva studerat användandet av ett IKT-verktyg i undervisning finner vi följande 
studie relevant och ger oss förväntningar på hur detta verktyg uppfattas av elever och 
lärare. Detta stycke representerar även ett nationellt och nordiskt perspektiv på 
undervisning och pedagogik i samband med IKT.  
 
Studien; E-learning Nordic 2006 är samnordisk och ca 8000 personer deltog. Den är 
först i sitt slag då den tar upp effekterna av användning av IT i undervisning. Det visade 
sig att det finns positiva resultat i form av att eleverna förändrar sin inlärningsförmåga 
till det bättre när de använder IT, men att resurserna inte används till sin fulla potential. 
Det har skett en förbättring, men användandet av IT i skolan har inte omstörtat 
undervisningen. Med IT i detta fall menas mer än datorer och internet och IT-resurserna 
används som stöd i undervisningen. Lärarna menar att de inte tycker att de har 
tillräckligt med kompetens för att använda IT mer i undervisningen och eleverna tycker 
att de använder IT för lite i skolan.  
 
I Publicistiska arbetsätt i skolan (2008) beskriver Dan Åkerlund inte IT och skola utan 
vad som händer när skolan använder olika sätt att undervisa via IT däribland wiki och 
blogg. Han menar att kommunikation och publicering är en tydlig del av människors 
och speciellt ungdomars vardag som andra infrastrukturer och samhällssystem. 
Åkerlund ställer frågan kring huruvida det går att använda ungdomars intresse för 
kommunikation i undervisningssyfte. Det finns en negativ attityd till införandet av 
Internet i skolan och lärarna ser inte möjligheterna utan fokuserar på vad det inte ska 
användas till (Åkerlund, 2008, s. 17-21).  
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Carina Björnberg & Anna Östling (2007) kommer fram till i deras uppsats att eleverna 
ställer sig positiva till datorer och IKT i undervisningen vilket till stor del kan bero på 
att de är vana vid att hantera datorer, inte minst hemifrån. Lärarna är inte lika odelat 
positiva och de hinder som de ser med IKT är främst att det finns för lite resurser i form 
av datorer samt att den egna kompetensen är begränsad.  
 
IKT är också föremål för den rapport som Mikael Alexandersson, Jonas Linderoth & 
Rigmor Lindö (2000) sammanställt som ett resultat av projektet LärIT (Lärande via 
Informations Teknik). De menar att synen på datorer och användandet av datorer i 
skolan har förändrats och idag ses tekniken som ett pedagogiskt hjälpmedel. I rapporten 
läggs fokus på barns möte med IKT, främst datorer i skolan och hur deras lärande sker 
genom eller med stöd av tekniken (Alexandersson m.fl., 2000, s. 5-6). Vidare visar de 
på vikten av att barn tidigt får en förståelse för IKT då det har en central betydelse för 
vidare studier och reflektion kring användandet av IKT. Författarna kommer fram till att 
det finns ett behov av mer kunskap om IKT som en del av samhället och de konstaterar 
att IKT öppnar upp för nya möjligheter till lärande, men ställer sig samtidigt frågande 
till om lärarna har kunskaper nog för att fånga upp och använda dessa möjligheter 
(Alexandersson m.fl., 2000). 

3.5 Informationssökningsundervisning och 
informationskompetens 
I studien Pedagogik och didaktik i skolbiblioteket?: En studie av undervisning i 
informationssökning i grundskolans år 7-9 gällande innehåll, mål och metoder visar det 
sig att de undervisande pedagogerna anser att eleverna (årskurs 7-9) har begränsade 
kunskaper om sökvägar och sökmotorer, det är främst Google som är bekant och 
används. När informationen väl är funnen kan många av eleverna inte förhålla sig 
kritiskt till den eller reflektera över vad de funnit. Dock påpekar lärarna att eleverna har 
en tendens att bli bättre på detta ju äldre de blir och de drar därför slutsatsen att det finns 
ett samband mellan mognad och källkritisk förmåga. Både metod och mål för 
undervisningen skiljer sig mellan olika skolor och ett av resultaten visade på att det 
finns ett behov av att tänka över dessa aspekter (Holmér & Ingvarsson, 2007).  
 
Enligt Limberg, Hultgren och Jarneving (2002) har IKT förändrat samhället och det 
finns behov av system som kan hantera information då mängden av denna har ökat. 
Införandet av datorer i skolan bidrar till en förändrad syn på undervisningen som ställer 
högre krav på eleverna och deras förmåga att söka, värdera, sålla och hantera 
information. Elevernas läsförmåga och skoluppgifternas utformning hänger starkt 
samman med och påverkar elevernas informationsökning, bland annat förs det andra 
lässtrategier på datorn. Eleverna har oftast inga svårigheter att navigera i olika system 
på datorn och använder med lätthet olika webbverktyg, men de använder dem på ett 
naivt sätt. I huvudsak är det ”trial and error”-metoden som brukas istället för medvetna 
sökstrategier. Elevernas förhållande till datorer hänger samman med personliga 
egenskaper som exempelvis självförtroende och skicklighet, men också med 
informationsorganisatoriska färdigheter och läsvanor. Text i förening med bild och ljud 
ökar elevernas inlärning till skillnad från enbart textdokument, men inlärningen har en 
tendens att bli fragmentiserad. Annars är datoranvändning i skolan omtyckt bland 
eleverna (Limberg m.fl., 2002).  
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Båda undersökningarna ovan har anknytning till vår egen då vi också undersöker hur 
undervisning i informationssökning bedrivs. Främst ger det oss en bild av hur det kan se 
ut på svenska skolor idag: vilka kunskaper eleverna har, vilka problem de stöter på i 
informationssökningsundervisningen och hur olika bibliotekarier och lärare kan 
uppfatta undervisning och elevernas arbetsuppgifter.   

3.6 Bibliotekarien och den undervisande rollen 
Enligt Levy & Roberts (2005) är e-learning, det lärande som sker online, all sorts 
undervisning som är medierad genom en dator. Bibliotekarien kan stötta online-lärandet 
genom att hålla ett öppet sinne för relationen mellan verktyg och ett flexibelt sätt att lära 
sig på. Det är viktigt för den som undervisar att reflektera över sin pedagogiska 
grundsyn för att med rätt förutsättningar designa e-uppgifter. Det ökade antalet online-
verksamheter och verktyg skapar mindre distinktion mellan bibliotekariens roller som 
undervisare, utvecklare och rådgivare vad gäller undervisning samt 
informationsspecialist (2005, s. 73, 85-86). 
 
Denna studie är intressant för vår undersökning då den berör vikten av omvärdering av 
den pedagogiska grundsynen i samband med online-lärande och den faktiska 
användningen av tekniskt stöd i undervisningen. Då det tekniska stödet förändrar 
förutsättningarna för undervisningen och den pedagogiska situationen.   

3.7 Sammanfattning av den tidigare forskningen och vårt bidrag  
Här ges en sammanfattning av den tidigare forskningen och de argument som varit 
talande inom ämnet för vår uppsats.   
 
Positiv inställning till användning av wiki 
De internationella studier som gjorts på området wiki i undervisning och då i första 
hand gällande högre studier med teknisk bakgrund; Raitman, Auger & Zhou (2005), 
Notari (2006), de Pedro (2005), Mader (2008) och Schwartz m.fl. (2004), visar på 
studenternas över lag positiva attityd till att använda wikis i sina studier. Likaså i den 
nordiska undersökningen E-learning Nordic 2006 visas på en positiv attityd.  
 
Säkerheten  
Raitman m.fl. (2005) finner att studenterna tycker att det är enkelt att använda sig av en 
wiki i studierna, men de upplever viss oro över säkerheten. 
 
IT i skolan och dess möjligheter 
I E-learning Nordic 2006 och Åkerlund (2008) framkommer att IT och publistiska 
arbetsätt via IT i skolan uppvisar möjligheter att arbeta på, men att pedagogerna inte har 
kompetensen, samt att IT-verktygen inte används till sin fulla potential. 
 
Användarutbildning  
Mitchell (Klobas, 2006) menar att en wiki i sig inte löser några problem och att 
användning måste läras ut.  
 
Nya roller 
Mitchell (Klobas, 2006) finner att användning av wikis i undervisning bidrar till ett 
auktoritetsskifte där både lärare och elever får nya roller. Läraren får en mer 
tillbakadragen position och eleverna blir mer självgående på lektionerna.  
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Förutsättningar   
Ett resultat av de studierna som Mader (2008) utfört har det kommit fram att det inte 
bara är de tekniska förutsättningarna i form av exempelvis wikis som har förändrats, det 
har också eleverna och den kunskap de har med sig till undervisningen idag gjort.  
 
Kollaborativt lärande 
En av wikins funktioner i form av det kollaborativa lärandet framhålls som ett viktigt 
bidrag i undervisningen. Det kollaborativa lärandet har Notari (2006) även tagit fasta 
vid sina efterforskningar då studenterna framhåller detta som en av wikins positiva 
egenskaper.   
 
Källkritisk förmåga  
Holmér & Ingvarssons (2007) studie som berör IKT i undervisning visar på att eleverna 
har en större förförståelse, men ett naivt källkritiskt sinne. IKT anses vara ett 
pedagogiskt hjälpmedel som ska hjälpa till att skapa bättre förutsättningar för eleverna i 
framtiden. Men det finns en brist på resurser, dels i form av datorer och dels i form av 
kunskap att hantera IKT. Elevernas känner till ett begränsat antal sökingångar, varav 
Google är den mest kända. Yngre elever har svårare att förhålla sig till materialet och 
källkritik är en fråga om mognad. Datorer i skolan ställer högre krav på elevernas 
källkritiska förmåga. 
 
Metod och mål med undervisningen 
Enligt ovanstående forskning skiljer det sig mellan skolor beträffande metoder för och 
mål med informationssökningsundervisningen. Enligt studien ter sig mål och metod för 
undervisningen vara oreflekterade till viss del.  
 
Reflektion kring den pedagogiska situationen 
Levy & Robert (2005) menar att bibliotekarien eller pedagogen bör omvärdera sin 
pedagogiska grundsyn vid e-learning då de Internetbaserade verktygen förändrar den 
pedagogiska rollen. Bibliotekarien med sin kompetens kan vara en resurs i e-
learningsammanhang. Då e-learning medför andra förutsättning för lärandet kan det 
vara bra att anpassa uppgifternas utformning för att få ut största möjliga behållning. De 
Internet-baserade verktygen förändrar bibliotekariens roll.  
 
Vårt bidrag 
Vi tycker oss se ett behov av mer forskning inom användning av wiki som ett 
pedagogiskt verktyg i allmänhet och i synnerhet på skolbibliotek, då forskningen på 
wikis i Sverige är i hög grad koncentrerad kring IKT, Knowledge Management och 
resurshantering. Det finns också ett behov av studier kring pedagogens roll och hur 
denna använder sig av en wiki i undervisning.  
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4 Teori  
I följande stycke presenteras de teoretiska ramverk som utgör utgångspunkter för vår 
undersökning.  
 
Inledningsvis beskrivs begreppet pedagogisk grundsyn, vilket följs av en presentation 
av olika pedagogiska perspektiv. Då undervisningen till stor del sker via ett IKT-
verktyg anser vi det vara relevant att redogöra för en modell över lärarens roller och 
uppgifter vid online-undervisning. Informationssökningsundervisningen syftar till att 
utveckla elevernas informationskompetens och därför tar vi även upp teori kring detta 
begrepp. Därmed täcker vi in både pedagogiska aspekter samt teori kring innehållet i 
undervisningen.   

4.1 Pedagogisk grundsyn 
För att göra sig en rättvis bild av pedagogiska perspektiv bör enligt Stensmo, som är 
docent i pedagogik, varje pedagog ställa sig ett antal frågor för att kunna skapa sig en 
egen pedagogisk grundsyn och Stensmo nämner vidare de fem aspekter som han anser 
vara särskilt viktiga:  

• Kunskapssyn: behandlar kunskapens ursprung, hur människor erhåller kunskap 
samt vilken kunskap som är av värde. 

• Etiksyn: berör värderingar om vad som är gott respektive ont, bra eller dåligt, 
samt vilka värderingar som förmedlas i pedagogiska situationer. 

• Människosyn: uppfattningar om hur pedagogen ser på eleverna. Är de onda, 
goda, aktiva, passiva? Har de något ansvar i undervisningssituationen?  

• Samhällssyn: handlar om relationen mellan undervisning och samhälle. Ska 
utbildning leda till att förändra eller bevara det aktuella samhället? Är utbildning 
en samhällelig eller privat angelägenhet?   

• Syn på den pedagogiska situationen: behandlar perspektiv på inlärning och 
utlärning och frågor vem som ska stå i centrum i en undervisningssituation; elev 
eller lärare?   

 (Stensmo, 2007, s. 19-21). 
 
Genom att undersöka skolbibliotekariens pedagogiska grundsyn försöker vi klarlägga 
hur den pedagogiska rollen speglas vid användningen av wikin i denna undervisning.  

4.2 Pedagogiska perspektiv 
När pedagogen reflekterat över sin pedagogiska grundsyn går det att undersöka vilken 
form av pedagogiskt perspektiv som ligger till grund för undervisningen.  I detta stycke 
presenteras en översikt över de mest förekommande pedagogiska teorierna som ligger 
till grund för den undervisandes pedagogiska grundsyn och undervisning av idag.  

4.2.1 Förmedlingspedagogik 
Perspektivet kännetecknas av uppfattningen att kunskap direkt kan överföras, 
förmedlas, från en person till en annan och det som förmedlas är sann, objektiv 
kunskap, ofta grundad på naturvetenskapliga experiment. Läraren får en auktoritär roll 
då denne både bestämmer vad som ska läras ut, förmedlar kunskapen och kontrollerar 
att inlärning skett medan elevens roll inskränks till att passivt ta emot kunskapen 
(Granberg, 2004, s. 22). Denna uppfattning kan härledas till behaviorismen, en riktning 
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inom psykologin som John B. Watson lade grunden till i USA 1913. Hans huvudtanke 
var att ett naturvetenskapligt förhållningssätt krävdes för att kunna legitimera 
beteendevetenskapen (Granberg, 2004, s. 39). Den mest kände företrädaren för 
behaviorismen torde vara Skinner som har studerat hur människor och försöksdjur beter 
sig i inlärningssituationer med utgångspunkten att det endast är det beteende som går att 
observera som kan komma i fråga vid vetenskapliga studier. Skinner påvisade genom 
experiment att man genom att antingen belöna eller bestraffa olika beteenden kan lära 
djur och människor att uppnå ett på förhand bestämt beteende. På samma sätt kan 
undervisning bedrivas genom att elever får belöning, exempelvis i form av positiv 
respons, när de lärt sig ”rätt” faktainnehåll (Stensmo, 2007, s. 111-112). 

4.2.2 Individuell konstruktivism  
En av de främsta företrädarna för den individuella konstruktivismen är Jean Piaget. 
Enligt Piaget är människan aktiv i sitt kunskapsbildande och drivs av nyfikenhet och 
vilja att lära. Han menar att kunskap uppstår genom assimilation och ackommodation, 
där assimilation innebär att ny information läggs till befintlig kunskap medan 
ackommodation innebär att tankemönster och kunskap förändras på grund av 
nyförvärvad information. Piaget gör också skillnad på figurativ och operativ kunskap. 
Det förra innebär kunskap lösryckt ur sitt sammanhang, kunskap som individen lär sig 
rabbla utantill utan att förstå någon mening med (Stensmo, 2007, s. 37). Det senare ”är 
sammansatt kunskap som ingår i ett meningsfullt sammanhang och utgör en kognitiv 
struktur” (Stensmo, 2007, s. 37).  

4.2.3 Socialkonstruktivism  
Den sociala konstruktivismen företräds främst av Lev Vygotskij. Enligt honom sker 
lärande i två faser där dialogen är ett redskap i bägge fallen. I den första fasen sker ett 
utbyte av information mellan människor, medan den enskilde individen i nästa fas går 
igenom dialogen för sig själv och reflekterar. Avgörande för kunskapsbildning är i vilka 
sociala och kulturella sfärer individen rör sig inom och därmed blir språket ett viktigt 
verktyg för kunskapsbildning (Stensmo, 2007, s. 195-196). Lärarens roll är mer 
handledande än förmedlande, och för läraren gäller det att kunna läsa av eleverna så att 
uppgifter och handledning kan anpassas efter deras nivå (Egidius, 2002, s. 84). Eleverna 
och läraren förnimmer och skapar gemensamt intuitiva teorier av den externa världen 
och kunskapsprocessen är social då den uppstår i dialog (Sellbjer, 2002, s. 82). Vidare 
beskriver Sellbjer (2002) hur läraren bör förhålla sig till undervisningen enligt det 
socialkonstruktivistiska perspektivet. Samarbete, diskussioner och andra kollektiva 
lärandesituationer är viktiga för att kunskap ska kunna konstrueras, likaså är den sociala 
processen av största vikt för elevernas kunskapsskapande. Läraren bör inse att språket är 
grunden för kunskapsbygget. Kunskapen är kontextbunden och relativ och bör därför 
behandlas därefter, likaså får inte källorna glömmas och att de skall ses i ljuset av i 
vilken kontext de har producerats i (Sellbjer, 2002, s. 82-83). 

4.2.4 Realkonstruktivism   
Sellbjer är fil.dr. i pedagogik och realkonstruktivismen är hans försök att förena 
socialkonstruktivism och förmedlingspedagogik, vilket han benämner traditionsenligt 
perspektiv. Sellbjer söker efter ett verktyg med anknytning till vetenskapliga discipliner 
som kan överbrygga de två dominerande perspektiven, och han försöker dessutom 
förena perspektiven ur ett pedagogiskt kunskapsteoretiskt perspektiv samt delar ur två 
sätt att se på undervisning och lärande (Sellbjer, 2002, s. 19-20).   
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Traditionell undervisning ställs mot modern, förnyande undervisning och de flesta 
lärarna anser att de två sätten kan komplettera bättre varandra och de varierar mellan 
dem båda. I det traditionella undervisningssättet förmedlas begreppsligt innehåll till 
passiva elever till skillnad mot det förnyande undervisningssättet där eleverna är aktiva 
kunskapssökare. Till skillnad mot det traditionella perspektivet ses kunskap och 
vetenskap inte som sann utan som beskrivningar av verkligheten som kan vara mer eller 
mindre sannolika (Sellbjer, 2002, s. 13-15).  
 
Vidare anses elevens möjligheter till att själv skaffa sig kunskap vara begränsad och 
redskapet för att utveckla kunskap är den pedagogiska dialogen där lärarens roll är att 
bistå med verktyg i form av vetenskapliga metoder och teorier vilket utvecklar elevens 
förmåga att tänka och reflektera över sitt lärande. Som exempel på verktyg nämner 
Sellbjer (2002) dokument om en historisk person och genom att presentera olika 
dokument om denna person tvingas eleverna utifrån dessa att dra slutsatser och ta 
ställning till vad som är det mest sannolika av det som presenterats. Detta blir verktyg i 
form av källkritiska färdigheter då eleverna får lära sig skilja på olika källors 
tillförlitlighet (Sellbjer, 2002, s. 107, 110-111). 

4.2.5 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet är inspirerat av socialkonstruktivismen. I det 
sociokulturella perspektivet är kontext och färdigheter som exempelvis att kunna läsa 
och att vara insatt i kulturella företeelser av betydelse. Säljö, professor i pedagogik vid 
Göteborgs universitet, menar att lärandet är starkt sammanknutet med den kultur 
människor lever i och lärandet påverkas därför av kulturen och av de verktyg kulturen 
producerar (Säljö, 2000, s. 19-20). I det sociokulturella perspektivet ses kunskap som 
dynamisk till sin karaktär; den ändrar sig över tid. Den är även kontextbunden och i 
språket finns nyckeln till människans kunskapsbildning. Lärandet sker genom att 
hantera och tillgodogöra sig olika former av kommunikation. I det sociokulturella 
perspektivet utvecklas och lär sig människan i samspel med andra, kollektivt. Det är inte 
samarbetet i sig utan potential för utveckling och lärande som frigörs genom samarbete 
(Alexandersson m.fl., 2000, s. 25-27). Omvärlden ”medieras” eller förmedlas genom 
andra (Säljö, 2000, s. 66).   
   

4.3 Den pedagogiska rollen i online-miljö   
I följande kapitel kommer vi att fokusera på den miljö som används i undervisningen, 
vilken roll pedagogen får och de aktiviteter som skapas utifrån miljön.  
 
Salmon (2007) är professor i e-lärande och har utvecklat en femstegstrappa över 
undervisning i onlinemiljö. Tillsammans med Jaques som är verksam som oberoende 
utbildnings- och organisationskonsult har hon också gjort en modell över e-moderatorns 
kompetens i online-miljö (Jaques & Salmon, 2007).  
 
Vi har utvecklat en teoretisk ram för den pedagogiska rollen och undervisning i 
onlinemiljö genom att anpassa och sammanföra dessa modeller till en. Med att anpassa 
menar vi att vi har valt ut och sammanfogat de bitar som vi ansåg var viktigast 
beträffande vad en e-moderator gör och vilken sorts kompetens som är nödvändig för att 
leda en onlinemiljö. Vi har i vår modell koncentrerat oss på e-moderatorns uppgift och 
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kompetens. Jaques & Salmon presenterar också riktlinjer för utformningen av online-
aktiviteter (e-tivities), vilket vi redogör för i ett stycke för sig. Vi kommer att referera 
till pedagogen som e-moderator fortsättningsvis i detta stycke.    
 
E-moderatorn påverkar och utvecklar den lärande situationen i form av förberedelser 
som; ”group size; group membership; life-span; physical conditions or virtual 
enviroment in which the group interacts” (Jaques & Salmon, 2007, s. 160).  

4.3.1 Fem trappsteg i e-moderation  
Jaques & Salmons femstegstrappa är ett resultat av deras insikt att deltagarna vid 
online-lärande behöver stöd från en e-moderator och anpassade uppgifter. Trappan visar 
på e-moderatorns kompetens i förhållande till processmodellen för undervisning i 
online-miljö. Trappan är indelad i trappsteg där varje steg innehåller e-moderatorns 
uppgifter, samt den kompetens som krävs för att bedriva undervisning i online-miljö. 
Trappstegen ska tas nerifrån och upp, men trappsteg 3 och 4 går att återkomma till och 
kan löpa parallellt med resterande trappsteg från trappsteg 2 och uppåt (Jaques & 
Salmon, 2007, s. 42-43).  
 
Trappsteg 1  
 
E-moderatorns uppgifter 
E-moderatorns första uppgift är att välja online-miljö, exempelvis en wiki, och sedan 
starta upp den. Därefter bjuds deltagarna in med exempelvis inloggningsuppgifter eller 
dylikt. Det är viktigt att motivera deltagarna med ett tilltalande upplägg. Detta kan ske 
med hjälp av välkomnande miljö som är lättnavigerad och överskådlig.  
 
E- moderatorns kompetens 
Inledningsvis så bör e-moderatorn ha kännedom om lärande via en online-miljö för att 
kunna utföra uppgifterna, och ett flexibelt sätt att undervisa på, det vill säga hålla ett 
öppet sinne för alternativa metoder och uppgifter. I e-moderatorns kompetens ligger 
också förmågan att visa på en tydlig online-identitet och uppmuntran till föredömligt 
online-uppförande. Grundförutsättningar är att e-moderatorn innehar tekniska 
färdigheter för undervisning i online-miljö, samt har förmågan att utforma lärande 
uppdrag.  
 
Trappsteg 2 
 
E-moderatorns uppgifter 
Under trappsteg två är det e-moderatorns uppgift att få igång processen. Ett sätt att få 
igång processen kan göras genom att skapa förutsättningar för att meddelanden skickas 
och mottas av alla deltagare. För att eleverna ska känna sig bekväma är det e-
moderatorns uppgift att skapa igenkänningsfaktorer i online-miljön med exempelvis 
hjälp av symboler och struktur på innehållet. 
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E- moderatorns kompetens: 
Då online-miljön till största del är textbaserad och likaså kommunikationen krävs det 
skriv- och responsfärdigheter. Då e-moderatorns roll som pedagog förändras, 
exempelvis genom att denne blir lite mer av en bakgrundsfigur, i online-miljö krävs det 
en förmåga att synas på rätt sätt och i rätt mängd till skillnad från klassrumsbaserad 
undervisning. För att lärande ska ske och samtal komma igång är det en förutsättning att 
e-moderatorn ställer rätt sorts frågor i sammanhanget och får i gång debatt.  
 
Trappsteg 3 
 
E-moderatorns uppgifter 
Då uppstart och igångsättningen är ett faktum har e-moderatorn som uppgift att utveckla 
och underhålla online-miljön. Det betyder bland annat att underhålla uppgifterna genom 
att se till att källor finns tillgängliga och är uppdaterade.  
 
E- moderatorns kompetens: 
Då det gäller underhåll av undervisningen i online-miljö ska e-moderatorns kompetens 
täcka in förmågor som att ge rätt sorts beröm, värdera situationen och åtgärda därefter 
samt hålla igång diskussionen. Att kunna se till att eleverna håller sig inom och följer 
med i processen är ytterligare en viktig uppgift, samt att utvärdera undervisningen och 
elevernas prestationer.  
 
Trappsteg 4 
 
E-moderatorns uppgifter 
I detta läge är det e-moderatorns uppgift att föra vidare online-samtalet och underhålla 
processen. Det är också här i detta steg det märks om uppgifterna är bra utformade och 
om eleverna konstruerar kunskap.  
 
E- moderatorns kompetens 
I detta stadie handlar e-moderatorns kompetens om att utveckla elevernas förmåga att 
diskutera och reflektera kring sitt eget lärande. Det vill säga förmågan att utforma 
metakognitiva uppgifter och miljö ses i detta trappsteg.   
 
Trappsteg 5  
 
E-moderatorns uppgifter 
E-moderatorns uppgift blir att skapa förutsättningar för eleverna att använda den 
förvärvade kunskapen utanför sammanhanget eller i andra lärande sammanhang.  
Vidare stöttning och respons fortgår.  
 
E- moderatorns kompetens: 
Förmåga som e-moderator att sätta sin egen undervisning i ett större perspektiv.  

(Jaques & Salmon, 2007) 
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Figur 1. E-moderationstrappa 

4.3.2 Aktiviteter i onlinemiljö 
E-tivities är Jacques & Salmons (2007) benämning på de aktiviteter och uppgifter som 
är anpassade för och används i online-miljöer. Exempel på dessa är uppgifter som ska 
lösas. Typiskt för e-tivities är att de är skapade av en e-moderator och bygger på 
interaktion mellan denne och studenterna/eleverna. För att förenkla undervisningen för 
både e-moderatorn och eleverna menar Jacques & Salmon (2007) vidare att e-tivities 
bör bestå av endast ett ämne eller en frågeställning samt att de ska vara utformade så att 
eleverna blir motiverade till att arbeta med dem. Några av de fördelar Jacques & 
Salmon (2007) ser med e-tivities är att de är billiga, enkla att förändra och utveckla samt 
att de kan användas i alla ämnen och på olika nivåer (Jacques & Salmon, 2007, s. 104-
105). Fortsättningsvis avses e-tivities när vi använder begreppet aktiviteter i online-
miljö.  
 
I detta stycke följer en redogörelse för teori kring utformning av aktiviteter i online-
miljö. Dessa strukturer över kännetecken för aktiviteter i online-miljö gäller inte 
specifikt för wikis utan är applicerbara på online-miljöer generellt.  
 
Först gör vi en beskrivning av online-miljöns egenskaper som krävs för aktiviteterna. 
Sedan presenterar vi de förutsättningar som främst avser det pedagogiska arbetet med 
aktiviteterna i online-miljö. Vidare har vi ställt upp punkter över det som ska vara på 
online-miljöns första sida, vilket presenteras i form av en checklista.  

4.3.2.1 Kännetecken för aktiviteter i online-miljö 
Jaques & Salmon (2007) menar att e-aktiviteterna är till för både grupparbeten och 
online-grupparbeten där medverkande inte träffas regelbundet. Online-miljöerna har 
som oftast struktur i form av en enkel textbaserad anslagstavla som kan 
användaranpassas och personifieras. Aktiviteterna är vanligtvis asynkrona, det vill säga 
alla behöver inte arbeta med dem samtidigt, vilket ofta är fallet med traditionell 
klassrumsundervisning. Aktiviteterna kan ske delvis eller helt online och online-
funktioner ska finnas inbyggda i den miljön som används (Jaques & Salmon, 2007, s. 
104-105).  
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4.3.2.2 Kännetecken för det pedagogiska arbetet i online-miljö 
Att arbeta i online-miljö kännetecknas av att det sker strukturerat, i grupp och att arbetet 
leds av en e-moderator. Enligt Jaques & Salmon (2007) ska miljön vara motiverande 
och inbjudande även engagerande och målinriktad. Det ska finnas interaktiva element så 
som att ge respons till andra, men också att e-moderatorn ska ge sammanfattande 
feedback, samt kritik. I online-miljön ska det finnas obligatoriska uppgifter kring 
nyckelämnen, aktiviteter eller frågor som är utformade av e-moderatorn. Lärandet står i 
fokus och online-miljöerna kan användas oavsett ämne och nivå (Jaques & Salmon, 
2007).  

Checklista över vad aktivitetens första sida i onlinemiljön ska innehålla: 

• Målet med aktiviteter i online-miljö, utvärderingskriterier, betygsskala  
• Uppgiftens utförande och mål  
• Tidsåtgång för aktiviteten i online-miljö, samt start och slut  
• Hur samarbete ska ske  
• Vilken roll e-moderatorn har och på vilket sätt denna kommer att kommunicera 

(Jaques & Salmon, 2007, s. 105-106)  

4.4 Informationskompetens  
Christina Doyles (1994) definition bygger på ALA’s, år 1989 framtagna standarder för 
informationskompetens, där informationskompetens ska ses som en lärandeprocess. Vi 
har valt Doyles modell som utgångspunkt då hennes tolkning har anknytning till 
skolväsendet och i synnerhet till grundskolan vilket sammanfaller med vårt 
studieobjekt. 

4.4.1 Informationskompetens enligt Christina Doyle  
Informationskompetens är att: 
 

1. ”förstå att korrekt och heltäckande information är grunden för klokt 
beslutsfattande  

 
2. inse att man har ett informationsbehov  

 
3. formulera frågor som baserar sig på informationsbehov  

 
4. identifiera möjliga källor för information  

 
5. utveckla framgångsrika sökstrategier  

 
6. veta hur man får tillgång till informationskällor, inklusive elektroniska  

 
7. värdera information  

 
8. organisera information för att kunna använda den  

 
9. integrera ny information för att utveckla den egna kunskapsbasen  

 
10. använda information för att utveckla kritiskt tänkande och problemlösning ” 
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(Båge & Ekelund, 2003 efter Doyle 1994, s. 17)   
 
De första två stegen handlar om att få eleverna att förstå varför de behöver kunna söka 
information och Doyle menar att det viktigaste är att arbeta med elevernas attityd till 
informationssökning. Elever är traditionellt sätt vana vid att svara på lärarens frågor 
men inte lika vana vid att själva ställa frågor och Doyle föreslår ett konstruktivistiskt 
angreppssätt som utgår från elevernas synvinkel för att få till stånd denna förändring. 
 
I steg tre gäller det för eleverna att kunna formulera frågor så att de kan hitta den 
information de behöver, men också att förstå att detta är en process där frågorna kan 
ändras efter hand. Doyle pekar också på vikten av att söka i flera typer av källor och inte 
bara söka ”den enda sanningen” i en bok. 
 
Steg fyra behandlar olika informationskällor och det poängteras att det idag finns en 
mängd källor där man lätt kan finna information. Svårigheten ligger i att hitta precis det 
som eftersöks och processen liknas vid att söka information muntligen, vilket innebär 
att en rad frågor måste ställas innan man finner den källa som eftersöks.  
 
I nästa steg är det viktigt att den som söker information vet vad informationen ska 
användas till, för att kunna utveckla sökstrategier. Doyle menar att kollaborativt lärande, 
där tips om sökningar kan utbytas, är en mycket använd strategi. 
 
I steg nummer sex betonas vikten av att kunna hitta och hantera elektroniska källor då 
dessa har kommit att bli alltmer vanliga, inte minst på bibliotek. Doyle pekar på att det 
är skolans och lärarnas ansvar att se till att eleverna tillgodogör sig denna kompetens. 
 
För att kunna värdera information, vilket behandlas i steg sju, krävs det förmåga att 
kunna tänka kritiskt och det bli inte minst viktigt om flera olika källor används. 
 
I steg åtta tar Doyle upp organisering av information och menar att det är viktigt att 
tänka på vilket format som är lämpligt att spara information i, för vem informationen 
sparas samt att informationen organiseras på ett sätt som gör det enkelt att återfinna den.  
 
I det nionde steget beskriver Doyle sin syn på kunskapsbildning som innebär att 
kunskap erhålls när ny information läggs till redan befintlig information. Här görs också 
återkopplingar till de första frågorna då eleverna genom att fråga sig vilken kunskap de 
har kan inse vilken ytterligare kunskap som behövs i en viss situation. Speciellt 
framhålls vikten av att kunna utvinna relevant information ur den enorma 
informationsmängd som är tillgänglig via IKT-verktyg.  
 
I det tionde och sista steget beskrivs vad den funna informationen ska användas till, det 
betonas att informationssökning inte sker enbart för sakens skull. Doyle propagerar för 
ett mer problemorienterat arbetssätt i skolan där eleverna arbetar aktivt och lär sig att 
lära, samt själva har inflytande över vilka resurser som ska användas för att finna 
information, vilket hon benämner resursbaserat lärande (Doyle, 1994, s. 29-34). 

4.5 Sammanfattning av teorikapitlet 
Teoriavsnittet inleddes med en kortfattad översikt över de grundläggande inriktningarna 
för den undervisandes pedagogiska grundsyn som är; förmedlingspedagogik, 
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individuell, social och real konstruktivism samt sociokulturellt perspektiv. Vi kommer 
att använda översikten för att utröna skolbibliotekariens pedagogiska grundsyn och 
vilket förhållande denna har till undervisningen.  Vidare beskrivs e-moderation och det 
ramverk i form av en femstegs trappa över e-moderatorns roll och kompetens, samt 
uppgifter som är speciellt för undervisning i en online-miljö. Trappmodellen kring e-
moderatorns kompetens använder vi som ett mått på hur pedagogen ifråga använder 
Internetbaserat verktyg i undervisningen. Därefter redovisade vi förutsättningar, dels 
kring online-miljön i sig som utgör grundstrukturen för aktiviteterna och dels 
utformning av själva aktiviteterna, som vi använder för att undersöka på vilket sätt 
pedagogen ifråga har strukturerat och utformat de Internetbaserade aktiviteterna. Sist 
presenterade vi en modell över informationskompetens som är indelad i tio steg som vi 
använder för att visa på vilket sätt syftet med undervisningen svarar mot den konkreta 
undervisningen.  
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5 Metod 
I detta avsnitt redogör vi för vårt val av ansats, undersökningsobjekt och urvalet av 
respondenter. Här ges även en beskrivning av de metoder som vi har använt oss av och 
hur vår undersökning genomfördes. Därefter ges en presentation av hur det empiriska 
materialet analyserades och avslutningsvis diskuteras reliabilitet och validitet samt 
etiska aspekter gällande undersökningen. 

5.1 Uppsatsens ansats 
Då syftet med vår studie var att undersöka hur en wiki kan användas i 
informationssökningsundervisningen och hur användningen uppfattas av 
skolbibliotekarie och elever fann vi det lämpligt att genomföra en kvalitativ 
undersökning i form av en fallstudie. I vår undersökning syftade vi inte till att generera 
statistiskt material som skulle kunna appliceras i alla liknande situationer utan snarare 
till att beskriva den här specifika populationens upplevelser av och tankar kring ett 
fenomen och en situation. Enligt Merriam (1994) är ett kännetecken för en fallstudie att 
det som undersöks utgörs av något specifikt, till exempel en speciell händelse eller 
person (Merriam, 1994, s. 24). Det specifika i vår undersökning är just de undersökta 
personernas användande och upplevelser av en wiki i samband med undervisning.  
  
I vår undersökning använde vi oss av undersökningsmetoderna intervju, observation 
samt studier av artefakt, i det här fallet wikin som används i undervisningen.  
 
Då vi utförde en fallstudie använde vi de teoretiska modellerna till att reflektera över 
skolbibliotekarien och elevernas uppfattningar, samt våra egna observationer och wikin 
som artefakt. Reflektionen skedde med fokus på den pedagogiska grundsynen och 
rollens förändring i wikikontexten, samt problem och möjligheter med densamma.  

5.2 Val av undersökningsobjekt  
Vi visste med stor säkerhet vad vi ville undersöka; hur en wiki kan användas som ett 
pedagogiskt verktyg, men att hitta ett undersökningsobjekt innebar svårigheter. Via en 
förfrågan på maillistan BIBLIST fick vi tips om bibliotek som på olika sätt använder sig 
av en wiki. Då vår utbildning har haft en pedagogisk inriktning föll valet på ett 
skolbibliotek som enligt uppgift använde sig av en wiki i informationssöknings-
undervisningen. Vi tog kontakt med skolbibliotekarien i fråga via mail och hon 
accepterade att medverka i vår undersökning. Vi besökte skolbiblioteket sammanlagt tre 
gånger och var närvarande vid två undervisningstillfällen. Vid första tillfället 
intervjuades skolbibliotekarien, andra tillfället användes till att intervjua eleverna samt 
att genomföra en pilotobservation och tredje gången vi var där observerades ett 
lektionstillfälle.   
 
Skolan där vår undersökning utfördes är belägen i södra Sverige och är sedan 1995 en 
F-9-skola med ca 480 elever och 80 anställda. På skolan finns ett skolbibliotek med en 
heltidsanställd bibliotekarie som för närvarande arbetar 60 % av heltid. Resterande 
arbetstid innehas av en biblioteksassistent. Skolbiblioteket ligger på samma område som 
övrig skola, är utrustat med datorer och har en datorsal i anslutning till lokalen där 
undervisningen sker.   
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5.2.1 Styrdokument och förutsättningar för 
informationssökningsundervisningen 
Lpo 94  
I Lpo 94 beskrivs vikten av att grundskolans elever undervisas i informationskompetens 
även om begreppet inte används bokstavligt. Bland de mål att sträva efter när det gäller 
kunskaper nämns bland annat:  

 
”… kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden.   
Inhämtar tillräckliga kunskaper och erfarenheter för att kunna träffa väl 
underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.” (Lpo 94 s. 
10). 

 
Vidare nämns under rubriken ”Mål att uppnå i grundskolan” (Lpo 94, s. 10) följande:  
“… (eleven) kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och 
lärande […]”. Enligt Lpo 94 är det rektorn som har det yttersta ansvaret för att 
läroplanen följs och ett särskilt ansvar för att:  

 
”…skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till 
handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva 
kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra 
hjälpmedel […].” (Lpo 94, s. 17)    

 
IKT-plan 
I skolområdet för den aktuella skolan har det tagits fram en IKT-plan där mål för 
grundskolans alla stadier samt förskolan finns listade. I planen görs åtskillnad på allmän 
datorkunskap och informationskompetens där det senare beskrivs som förmågan ”[…] 
att kunna hantera det flöde av information, som finns i dagens samhälle”. Målen 
presenteras i form av en trappa, IKT-trappan, där varje trappsteg representerar ett 
skolstadium. För vår undersökning är främst steg fyra, för årskurs 7-9, intressant och 
där står bland annat: ”Vi vill att eleverna i 7-9 ska kunna använda sig av olika sökvägar, 
bearbetningsmetoder och presentationsverktyg”.5 För att detta ska kunna praktiseras 
anses eleverna behöva behärska datorprogram som Word, Excel, Power Point med flera. 
Vidare anges som mål att eleverna ska lära sig att använda Internet självständigt och 
kunna värdera och granska källor samt använda uppslagsverk och databaser som finns 
tillgängliga online. Undervisningen syftar också till att eleverna ska diskutera etiska 
aspekter rörande Internetanvändning.6  

5.2.2 Informationsökningskursen 
Kursen i informationssökning hålls av skolbibliotekspersonalen för eleverna i årskurs 
sju. De delas in grupper om ca sju till tio stycken och kursen består av fem till sex 
lektioner som hålls i en datasal i anslutning till skolbiblioteket. Varje lektionstillfälle 
varar i en timme och tjugo minuter. I kursen går skolbibliotekarien igenom ett flertal 
databaser med tillhörande uppgifter vilka benämns uppdrag.  

                                                 
5http://www.kristianstad.se/upload/Skolor/Omrade6/omr%c3%a5dessidan/styrdokument/IKT-plan07.pdf   
s.3 
 
6 http://www.kristianstad.se/upload/Skolor/Omrade6/omr%c3%a5dessidan/styrdokument/IKT-plan07.pdf 
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5.2.3 Wikin och uppdragens utformning 
I detta avsnitt som följer presenteras den mjukvara, Wikispaces, som skolbibliotekarien 
har valt att använda sig av i undervisningen. Det redogörs också för uppdragens 
utformning och illustreras ytterligare genom bilder på den aktuella wikin och 
uppdragen. Detta stycke fungerar också som en del av vårt empiriska material och inte 
bara som förutsättningar för undervisningen.  

Wikispaces 
Wikispaces är ett företag som erbjuder wikilösningar. I början av 2006 kunde 
Wikispaces presentera sin Plus Plan för K-12 lärare alltså motsvarigheten till F-9 i 
Sverige. Planen går ut på att dela ut 100 000 gratis wikis till skolklasser. Ingen speciell 
strategi finns utan bara lusten att bidra med sin enkla wikilösning. Det har delats ut 68 
084 stycken enligt deras egen wiki den 1 april 2008.7  
 
Wikispaces drivs av teamet Tangient som består utav Dominick Bellizzi, James Byers 
och Adam Frey. Deras ledord som de marknadsför sig med är enkelhet, ”simplicity”, 
och användarvänlighet. Det går att se vad som händer designmässigt medan man är i 
editeringsläge utan att behöva kunna programmering, men det finns också 
inställningsläge för den lite mer kunnige. De framhäver två problem som deras wiki ska 
vara en lösning på; för många verktyg att skapa innehåll på nätet med att välja mellan 
och för kort livslängd på wikin. För att använda Wikispaces behövs en webbrowser och 
Internetuppkoppling. Det går att skapa och använda sig av sin wiki när som helst och 
vart du än befinner dig. Det finns inga regler för vad du får göra på dina sidor och gäster 
behöver inte logga in för att skriva där. Wikispaces är internationaliserade vad gäller 
språk och de står för hosting, uppgradering och backup.8  
 
Uppdragens utformning 
Undervisningens wiki är enkelt strukturerad med en startsida där kursens innehåll och 
mål samt uppdragen presenteras. De databaser som ska användas är länkade i wikin och 
är ALEX-online som är en författardatabas, Landguiden som är en geografisk databas, 
NE-online som är ett uppslagsverk och Artikelsök som är en databas innehållande 
tidnings- och tidskriftsartiklar. Till vänster i en meny finns alla elevernas samtliga texter 
samlade under de olika uppdragens fokus; länkar till deras personliga 
presentationssidor, djur, författare, land och artiklarna (Källan anges ej för att skydda 
medverkande). 
 
 

                                                 
7 www.wikispaces.com hämtad 2008-04-01 
8 www.wikispaces.com hämtad 2008-04-01 
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Figur 2. Wikin  
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Figur 3. Wikin 
 

5.3 Kvalitativ intervju  
För att kunna ta del av skolbibliotekariens och elevernas uppfattningar om det aktuella 
fenomenet fann vi det lämpligt att använda oss av semistrukturerade kvalitativa 
intervjuer som undersökningsmetod. Kvale (1997) beskriver att intervjuer kan 
genomföras med olika grader av struktur, från slutna intervjuer där intervjuguiden följs 
till punkt och pricka till öppna intervjuer där spontaniteten styr intervjun. Någonstans 
däremellan återfinns den halvstrukturerade varianten av intervju där intervjuaren har 
ordnat frågor i teman på förhand. Däremot behöver inte ordningsföljden för frågorna 
vara låst utan respondenten och intervjuaren styr under intervjuns gång i vilken ordning 
frågor ställs (Kvale, 1997, s. 119, 121). 
 
Den sistnämnda beskrivningen av intervju stämmer väl överens med vårt 
tillvägagångssätt då vi ställde upp intervjuguider med de frågeområden vi hade som 
intention att beröra under intervjuerna. Utifrån dessa frågeområden skapade vi därefter 
intervjumanus. Det var inte nödvändigt för oss att följa våra frågeområden och 
intervjumanus slaviskt utan de fungerade snarare som en ram för intervjun och 
eventuella sidospår uppmuntrades. Intervjumanuset var snarare till för att få oss att 
känna oss säkrare i vår roll som intervjuare då vi inte har så stor erfarenhet av denna 
metod. Vi valde och ställde upp frågeområden utifrån vårt syfte, frågeställningar, 
litteraturstudier av tidigare forskning och genomgång av wikin.  
 
Ett vanligt förfarande vid intervjuer är att de spelas in med hjälp av bandspelare. Vi 
använde detta redskap då informanterna inte hade något att invända mot att bli 
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inspelade. Trost (2005) beskriver både för- och nackdelar med användningen av 
bandspelare. En uppenbar fördel är att kunna gå tillbaka och lyssna på intervjuerna igen. 
En annan fördel är att den eller de som intervjuar inte behöver föra anteckningar under 
intervjun utan istället kan koncentrera sig helt på informanten (Trost, 2005, s. 53-54). 
En tredje fördel med användandet av bandspelare vid intervju är också att det 
underlättar vid behov av att citera (Bell, 2006, s. 165). En nackdel som Trost nämner är 
att genomlyssning av band tar lång tid i anspråk. Dessutom kan många personer känna 
obehag och bli hämmade av att en bandspelare ställs framför dem (Trost, 2005, s. 54). 
Enligt vår uppfattning var det dock ingen av informanterna som upplevde något obehag 
på grund av användande av bandspelare. 
 
Den första intervjun gjordes med skolbibliotekarien på den aktuella skolan och innan 
intervjun ägde rum presenterade vi våra frågeområden via mail så att hon skulle få tid 
att fundera på ämnet och sina svar. När vi sedan intervjuade henne gjordes det i ett 
avskilt rum så att inga störningsmoment skulle kunna förekomma. Vi följde till stor del 
vår intervjuguide, men sidospår i form av spontana följdfrågor förekom. Vår 
uppskattade tidsram för intervjun var en timme och den höll vi nästan exakt. Efter att 
intervjun var avslutad skickade respondenten ytterligare kommentarer som hon hade 
kommit på i efterhand. Vi förde också kontinuerligt samtalsintervjuer som var av mer 
informell art med skolbibliotekarien vid de två följande besöken.   
 
Andra gången vi besökte skolan intervjuade vi eleverna ifråga. Vi deltog vid ett 
lektionstillfälle och fick då möjlighet att presentera oss och vår undersökning för 
eleverna. Vi hade som sagt förhoppningen att kunna få intervjua alla elever i gruppen 
men av olika skäl kunde eller ville inte alla medverka. Därför genomfördes intervjuer 
med totalt fyra elever. Vi delade upp oss och intervjuade var sin elev parallellt i två 
omgångar. Intervjuerna skedde i avskilda hörn av skolbiblioteket där det var tyst och 
lugnt och de varade i ca 15 minuter vardera. Vi hade mer tid till förfogande men 
upplevde att vi fick den information som vi efterfrågade på den relativt korta tiden. Vi 
fick också uppfattningen att eleverna inte var så vana vid att reflektera över sitt lärande 
eller tänka över hur undervisning sker och vad som är syftet med den, men trots det 
verkade de ta våra frågor på allvar och svarade så gott de kunde. Efter genomförda 
intervjuer frågade vi samtliga respondenter om möjligheten att få återkomma med 
kompletterande frågor om det skulle visa sig behövas. Vi erbjöd också informanterna att 
kontakta oss om de i efterhand skulle komma på någonting att tillägga.  

5.4 Deltagande observation 
Vi kompletterade intervjuerna med att observera undervisningstillfällen i skolbiblioteket 
för att få vår uppfattning om hur undervisningen med hjälp av wiki går till i praktiken 
och för att sedan kunna jämföra detta med de beskrivningar som getts i intervjuerna. 
Observationsformen vi använde är en så kallad deltagande observation. Ely (1993) 
refererar till Wolcott (1988) när hon beskriver tre grader av observationer. Dessa tre är 
den aktive deltagaren, den privilegierade observatören samt den inskränkte 
observatören. Den aktive deltagaren utför parallellt ett arbete samtidigt som 
observationen fortlöper, det kan till exempel vara en lärare som utför observation under 
sin undervisning. Den privilegierade observatören är känd sedan tidigare av 
informanterna och kan därför ha lättare att skaffa sig information om och förståelse av 
det som sker. Den inskränkte observatören har inga kopplingar till kulturen som 
undersöks förutom forskningen och måste därför under observationens gång lära känna 
deltagarna och bygga upp ett förtroende gentemot dem (Ely, 1993, s. 52). Då ingen av 
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oss hade någon anknytning till den undersökta skolan och dess bibliotek var det den 
tredje rollen som utmärkte oss som observatörer. Vår avsikt var att delta till den grad att 
vi förde informella samtal och intervjuer under observationen med eleverna, men annars 
skulle vi hålla oss i bakgrunden. 
I samband med att vi intervjuade eleverna genomfördes också en pilotobservation. 
Eleverna satt utmed kanterna i lektionssalen vid var sin dator med ryggen vända utåt i 
rummet och vi satt nästan i mitten vända mot eleverna. Vid detta första 
observationstillfälle var vi inte så deltagande utan höll oss i bakgrunden och betraktade 
och antecknade. Pilotobservationen utgjorde tillsammans med studier av wikin och 
intervjuerna med skolbibliotekarien och eleverna en bakgrund till utformningen av ett 
observationsschema, se bilaga 3.  
 
Tredje tillfället ägnades helt åt observation av det mer deltagande slaget. Förutom att vi 
iakttog och antecknade gick vi runt i rummet och pratade med eleverna.   
 Under observationerna fördes loggbok där vi löpande antecknade vad som skedde, med 
fokus på de i förväg utvalda områden som vi hade bestämt oss för att särskilt studera. Vi 
är medvetna om att vi som observatörer tolkade det som vi observerade genom våra 
referensramar och att vår närvaro kan ha påverkat både skolbibliotekariens och 
elevernas sätt att uppträda, vilket kan ha lett till viss skevhet och subjektivitet. Det 
innebar troligtvis också en viss påverkan på resultatet att vi endast utförde observationer 
vid två tillfällen.   

5.5 Studie av wikin som artefakt  
Vi har studerat den wiki som används i kursen för att se hur kursens uppdrag är 
utformade och för att undersöka resultatet av elevernas arbeten. Merriam menar att 
dokument är användbara som källor i en fallstudie då de kan utgöra en beskrivning av 
den kontext det tillhör (Merriam, 1994, s. 121). Vi undersökte hur ofta kommentering 
sker, dels mellan skolbibliotekarien och eleverna och dels eleverna sinsemellan. Vi 
studerade också wikins utformning och upplägg exempelvis hur kursens uppdrag är 
utformade liksom resultatet av kursen. Vi studerade även på vilket sätt eleverna använde 
sig av wikins funktioner och hur de valde att skapa sin text utifrån de direktiv 
uppdragen uppger. Vi försökte även urskilja vilka funktioner och handlingar som 
eleverna valde att inte använda sig av.  

5.6 Bearbetning och analysmetod  
Efter att intervjuerna hållits bearbetade vi det insamlade materialet genom att lyssna 
igenom inspelningarna av intervjuerna och transkribera materialet nästintill ordagrant. 
Enligt Kvales (1998) beskrivning har insamlade data efter upprepad genomläsning 
strukturerats i meningskategorier, där långa stycken har kortats ner och delats in i 
enklare kategorier. Kategorierna kan antingen bestämmas i förväg eller under arbetets 
gång (Kvale, 1998, s. 178-180). Vi valde att först läsa igenom och bearbeta vårt material 
för att sedan dela in det de kategorier som vi fann lämpliga med hänsyn till syfte och 
frågeställningar. Valet av detta tillvägagångssätt kom sig av att vi inte ville låsa fast oss 
vid förutbestämda kategorier utan istället avläsa vad som verkligen fanns i vårt material. 
Detta utmynnade i de kategorier som presenteras i kapitel 6, Resultat.  
 
Observationsmaterialet som insamlats efter observationstillfället skrevs rent, 
dubbelloggades och kategoriserades även det i lämpliga kategorier. Även här använde vi 
oss av meningskategorisering som analysmetod. Vad vi registrerade under 
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observationen jämfördes med vad som kom fram i intervjuerna och det blev en kontroll 
av om det som kom fram i intervjuerna också visade sig för oss när vi observerade. 
 
Studien av wikin som artefakt tecknades ner och inordnades i kategorier. Även 
materialet på wikin analyserades genom att vi gjorde en avstämning gentemot intervjuer 
och observation.  

5.7 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet är ett mått på i vilken grad samma resultat kan uppnås om undersökningen 
upprepas (Merriam, 1994, s. 180). I en kvalitativ undersökning är det forskaren som 
utgör det främsta mätinstrumentet och denne tolkar och väger in sina tidigare 
erfarenheter i det insamlade empiriska materialet (Merriam, 1994, s. 50, 53). Därför blir 
det nästintill omöjligt att vid en upprepad undersökning komma till samma resultat 
eftersom alla människor bär på olika erfarenheter och gör olika tolkningar (Merriam, 
1994, s. 181-182). Enligt Merriam (1994) är inte heller syftet med kvalitativa 
undersökningar att i första hand utmynna i generaliserbart material utan snarare att 
beskriva de undersökta personernas uppfattningar. Validiteten mäter om det undersökta 
problemet är det som forskaren avsåg att undersöka, om undersökningsresultaten 
speglar verkligheten. Även här tolkar forskaren den verklighet som respondenterna 
befinner sig i och som forskaren inte helt och hållet kan få tillträde till (Merriam, 1994, 
s. 177).   
För att reliabiliteten och validiteten i denna undersökning ska kunna kontrolleras har vi 
så noggrant som möjligt beskrivit hur vår undersökning har genomförts samt hur vi har 
uppfattat våra respondenters tankar och handlingar. 

5.8 Reflektion över etiska aspekter  
Då flertalet av våra respondenter var minderåriga vid insamlandet av det empiriska 
materialet skickade vi ut ett brev till deras föräldrar där vi beskrev syftet med vår 
undersökning och att vi ville intervjua och observera eleverna. Föräldrarna fick i sin tur 
skriva på och skickade tillbaka brevet till oss. Detta genomfördes utan problem, vi fick 
in samtliga brev med underskrift. Vid själva intervjutillfället med eleverna ställde de 
flesta upp, men det fanns elever som inte ville och detta respekterades naturligtvis.    
 
Kvale (1997) skriver om informerat samtycke när det gäller etiska riktlinjer för 
intervjuer. Informerat samtycke innebär att man som intervjuare innan intervjun 
påbörjas informerar om syftet med undersökningen, om undersökningens upplägg samt 
vilka eventuella risker och fördelar det kan innebära att ställa upp på en intervju. 
Dessutom är det viktigt att betona att intervjun sker på frivillig basis och att informanten 
när som helst kan avbryta intervjun om denne så önskar (Kvale, 1997, 107). Vi har i 
möjligaste mån efterföljt dessa riktlinjer när vi har genomfört intervjuer. Likaledes har 
vi tagit hänsyn till samtycke vad gäller observationerna och att vi använder oss av wikin 
i undersökningen. Skolbibliotekarien och eleverna var positivt inställda till att vi 
använde båda dessa metoder utöver intervjuerna.  
 
Vi har i vår undersökning haft för avsikt att acceptera respondentens önskan beträffande 
inspelning med bandspelare i samband med intervjuer. Vi har också så långt det varit 
möjligt låtit undersökningens deltagare vara anonyma och vi har heller inte namngett 
den skola där undersökningen utfördes eller i vilken ort den är belägen. Vi erbjöd också 
respondenterna möjlighet till genomläsning av det transkriberade materialet och 
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eventuella citat som skulle kunnas komma att användas i uppsatsen. Skolbibliotekarien 
hade önskemål om att läsa igenom texten om vi valde att citera vederbörande och det 
har vi också tagit hänsyn till.  
 
 



36 
 

6 Resultat 
I detta avsnitt presenteras det material som framkommit i vår empiriska undersökning.  

6.1 Redovisning av resultat 
I kommande stycke redovisar vi vårt empiriska material från undersökningen med en 
tredjedels klass på åtta elever och en skolbibliotekarie som vi fortsättningsvis kommer 
att kalla för Lena. Vi har valt att presentera materialet under de rubriker som har 
kommit fram när vi har bearbetat materialet för att göra det överskådligt.  

6.1.1 Beskrivning av ett undervisningstillfälle  
Vid första undervisningstillfället presenterar Lena vad informationssökning är, wikin, 
uppdragen och att eleverna ska göra en allmän presentation av sig själva på wikin.  
 
Lena börjar lektionstillfället med en genomgång av vad som ska hända under lektionen. 
Hon visar och presenterar uppdragen och databaserna på storbild för eleverna som sitter 
och lyssnar i datasalen. Lena ger också tillbakablickar till föregående lektioner och 
berömmer elever. Efter genomgången är det elevernas tur att vara aktiva på egen hand 
och tillägna sig den information som Lena gått igenom. De får tillgång till wikin som är 
deras enda verktyg, där finns både uppdragen samt källor och annan information som är 
nödvändig för att lösa dem. Uppdragen består bland annat i att skriva om ett djur, 
författare eller ett land. Eleverna ska motivera valet av exempelvis ett djur. Sedan 
skriver eleverna in det de kan om djuret och formulerar tre frågor. Nästa steg blir att 
söka i en databas som redan finns inlagd på wikin och sedan svara på frågorna. Därefter 
ska svaren skrivas in i befintlig text. Eleverna skriver på wikin och söker efter 
information i den aktuella databasen. Under lektionen frågar eleverna Lena om hjälp. 
Flera utav frågorna rör tekniska svårigheter, exempelvis problem med inloggning, att 
komma igång, text som försvinner med mera. Några elever ändrar med färgerna i sina 
texter och bakgrunder. Eleverna frågar Lena om vad som ska vara med i deras text. 
Flera av eleverna frågar om hur en referens skrivs och när de skrivit en referens om den 
ser rätt ut.  
 
Kursens wiki (se figur 2 och 3) är enkelt strukturerad med en startsida där kursens 
innehåll och mål samt uppdragen presenteras.  

6.1.2 Skolbibliotekariens egen uppfattning kring sin pedagogiska 
roll och elevernas roll  
Lena skiljer på information som är det som förmedlas vid exempelvis genomgångarna 
och på kunskap som är det som sätter sig tillsammans med redan befintlig kunskap.  
Kunskap sätter sig inte på ett bra sätt om eleverna ska lära sig utantill. Eleverna tillägnar 
sig kunskap genom att vara aktiva, men Lena som pedagog förmedlar också kunskap, 
åtminstone till en början av kursen och i början vid varje lektionstillfälle. Hon ser sig 
själv som både förmedlare och handledare. Baskunskaper och informationskompetens 
måste förmedlas så att eleverna i fortsättningen på egen hand kan tillägna sig kunskap.  
 

”... det är helt klart så att jag har en kunskapssyn som (paus) om man kallade den 
modern. Men som iallafall bygger på att så som dagens samhälle ser ut måste man 
framförallt veta hur man tillägnar sig kunskap än att bara lära sig kunskapen utantill 
som det traditionellt varit. [ ] Vissa baskunskaper, visst man ska lära sig att både läsa 
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och skriva och räkna, men sen anser jag att vi måste framförallt lära eleverna hur man 
tillägnar sig kunskap.” (Intervju med Lena, skolbibliotekarie)  

 
Eleverna ska knyta an ny kunskap till befintlig genom att vara aktiva. Lena ser det som 
en stor utmaning att vara pedagog då elever lär sig på olika sätt.  
 

”... min erfarenhet har nog sagt mig att dom behöver vara så aktiva som möjligt för att 
det verkligen ska landa. Sen måste man tror jag ha en växelverkan av det. För att jag 
ska kunna förmedla något måste jag också få dem att (paus) nu måste ni faktiskt sitta 
still och lyssna en liten stund. För att kanske ha en genomgång av någonting. Men sen 
är det lika viktigt att dom på något sätt får övningar eller på något sätt testa det jag har 
sagt eller det jag har berättat om för att slanten verkligen ska trilla ner.” (Intervju med 
Lena, skolbibliotekarie)  

 
 
Vidare menar Lena också att eleverna ska utbildas inför den värld vi lever i idag, inte 
till hur den har varit tidigare genom åren.  
 

”Vi ska ju utbilda barn och ungdomar till det samhälle som är nu, inte till det som var för 
femtio år sen.” (Intervju med Lena, skolbibliotekarie) 

6.1.3 Skolbibliotekariens uppfattning kring informationskompetens  
Enligt Lena är det pedagogens/lärarens ansvar att medvetandegöra eleverna om att 
informationssökning och informationskompetens är processer samt att utmana eleverna 
till att tänka efter och att formulera relevanta frågeställningar.  
 

”Informationskompetens handlar mycket om att kunna hantera information. Det är 
egentligen samma sak där som med (paus) att tillägna sig kunskap, att det är en process 
och att det är många delar i den processen. Som handlar dels om att söka info, att 
formulera frågeställning för sig själv, klargöra vad det egentligen är man är ute efter, att 
när man hittar information kunna både sålla och värdera och sen bearbeta 
informationen. Att kunna sammanfoga det med det man har hittat någon annanstans 
eller det man kan sen innan.” (Intervju med Lena, skolbibliotekarie)  

 
Det är också Lenas roll som skolbibliotekarie att vägleda eleverna i 
informationsmängden och erbjuda dem verktyg som de kan använda till att sålla och 
värdera.  
 
Informationskompetens färdigheter och områden enligt Lena: 

• Hantera information 
• Tillägna sig kunskap 
• Process som består utav många delar 
• Ickelinjär process 
• Insikt i hur processen (informationskompetens) fungerar 
• Söka information 
• Tålamod i (sök) processen 
• Formulera frågeställningar 
• Klargöra fokus 
• Sålla information 
• Värdera information, källkritik 
• Bearbeta information 
• Sammanfoga med befintlig kunskap 
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Skolbibliotekets mål med undervisningen i informationssökning 
Det finns inte på papper, det vill säga i något dokument, att eleverna ska få undervisning 
i informationssökning. Det var på Lenas initiativ som kursen i informationssökning 
startades upp. Hon startade ett samarbete med lärare på skolan kring elevernas 
utbildning i informationskompetens.  
 

”Och sen, framförallt egentligen för att vi är en grupp nu då som har fått sitta 
tillsammans och prata om hur vi använder skolbiblioteket, vad det finns för möjligheter. 
Så det har… när jag skrev ansökan om att få vara med i den här… i SMILE då. Så 
utgick jag från vår IKT-plan som vi har i området där både de traditionella IKT-målen 
finns uppsatta, men även de som har med informationssökning och bibliotekskunskap 
och sånt där att göra, de finns där. Och skrev i ansökan att vi behöver fundera över hur 
vi kan uppfylla de här målen och hur våran kurs i informationsökning kan kopplas till 
övrig undervisning. Så just nu är det precis det vi håller på att jobba med jag och de 
andra lärarna i den här lilla gruppen då. Fundera över, utifrån det vi har lärt oss nu då, 
hur vi kan formulera uppgifter på ett bra sätt så att man utmana eleverna till att bli 
informationskompetenta.” (Intervju med Lena, skolbibliotekarie) 

 
Idag finns det en IKT-plan med tydliga mål för vad eleverna ska uppnå vad gäller 
bibliotekskunskap och informationskompetens.  Skolans biblioteksplan och IKT-plan 
har slagits samman vilket har resulterat i ”IKT-trappan” som vi har presenterat i början 
av resultatkapitlet. Lena menar att det är skolbibliotekariens och lärarnas roll att jobba 
för att eleverna uppfyller IKT-trappans mål och att de tillsammans formulerar uppgifter 
utifrån IKT–trappan. Resultatet blir enligt Lena att det finns en bättre koppling mellan 
informationssökningsundervisning och övrig undervisning och att hon som skolans 
bibliotekarie har en bättre insyn i vad eleverna vill ha ut av henne och skolbibliotekets 
kompetens och resurser.  

6.1.4 Elevernas tankar kring användningen av wikin ur ett 
informationskompetensperspektiv  
Eleverna själva upplever att de lär sig att värdera, sålla och formulera via wikin. De 
upplever också att de lär sig använda, söka och hantera information.  
 

”Vi får olika uppdrag för att vi ska lära oss hur man att leta upp informationen om olika 
grejer; länder, författare och djur och sånt. Så vi lära oss hur man använder wiki och 
dom lika databaserna.”(Intervju med elev)  
 
”Man fick lära sig söka på flera sätt, innan var jag bara van vid Google och nu fick jag 
ju lära mig andra sidor. [ ]...och att plocka ur viktig information och omformulera med 
egna ord.” (Intervju med elev) 

 
Svårigheter och frustrationsmoment med användningen av wikin är enligt eleverna när 
de söker information och inte på en gång hittar det de eftersöker. Ibland kan det vara 
svårt att söka efter ”rätt” information säger en elev. Eleverna upplever också att det kan 
vara svårt att sålla vid mycket information, speciellt om de är trötta.  
 

”Respondent: Nej, det är väl mer mest när man försöker hitta informationen och det tar 
längre tid… då blir man otålig och så. Man orkar inte. 
Intervjuare: Du hittar inte precis det du söker? 
Respondent: Det tar längre tid, man får gå in på olika sidor och leta rätt på allt.” 
(Intervju med elev) 
 
”Intervjuare: Tycke du att det är svårt när det är jättemycket information att veta vad du 
ska välja då? 
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Respondent: Det beror verkligen på om man är trött eller inte. Ifall man är pigg går det 
rätt så snabbt att leta igenom, annars tar det lite tid när man är trött för då orkar man 
inte läsa.” (Intervju med elev) 
 

 
Det kan vara krångligt enligt eleverna att veta hur man ska göra med upphovsrättslagen 
kring bilder och att skriva referenser. En elev säger så här om att skriva referenser:  
 

”Nej, det tycker jag bara är jobbigt. Det tycker jag inte vi skulle haft.” (Intervju med 
elev) 
 
”Ja, alltså vad jag tyckte var lite onödigt var att behöver skriver alla länkar var man har 
hittat informationen och referenserna och det...” (Intervju med elev) 

6.1.5 Införandet och användandet av wikin  
Lena har ingen tidigare erfarenhet utav att arbeta online via en wiki men har använts sig 
av den nätbaserade encyklopedin Wikipedia. Lena menar att det finns tre skäl till valet 
av wiki i undervisningen. Det första var att undervisningen länge hängde i luften, det 
fanns ingen tydlig koppling till övrig undervisning. Det andra skälet var att uppgifterna 
som gjordes i pappersform snabbt glömdes bort efter att de gjorts. Det tredje skälet var 
den begränsade tid kursen var på skulle räcka till att få en riktig anknytning; att 
undervisningen skulle resultera i något användbart.  
 
Lena fick reda på att det delades ut gratis pedagogiska wikis för undervisning av 
företaget Wikispaces och blev nyfiken. Hon tycker att det var lätt att starta upp wikin 
och att hålla igång den. Lena finner det positivt och som en vinst att undervisningen förs 
på Internet och det medför inblick i hur den nätbaserade encyklopedin Wikipedia 
fungerar.    
 

”… man får den här vinsten att eleverna inser hur lätt det är… alltså hur Internet funkar 
idag, att det handlar väldigt mycket om delaktighet och 2.0 som man pratar om då. Dels 
att man själv har möjlighet att vara delaktig i det här offentliga samtalet eller vad man 
ska säga. Och dels… det är nästa steg är ju såklart att prata Wikipedia; för att Wikipedia 
används ju hela tiden. Och det är ju jättebra i många fall, men att det blir ju så lätt att 
säga då; ok det funkar på precis samma sätt som den wikin vi har gjort. Vem som helst 
kan gå in och redigera och det måste ni ha i åtanke och jämföra med andra källor osv. 
Det är lite olika poänger där med att använda wikin. Och sen insåg vi själva ganska 
snabbt hur smidigt det var att lägga dom uppdragen som vi kallar det för som eleverna 
får, alltså vi plockar in hela kursen på något sätt i wikin.” (Intervju med Lena, 
skolbibliotekarie) 

 
Hela kursen på wikin är smidig anser Lena. Att föra undervisningen via wikin medför 
bättre överblick över elevernas arbete med uppgifterna med hjälp av de olika 
versionerna som går att hämta på wikin vilket gör att hela arbetsprocessen enkelt kan 
följas.  
 
Lena menar också att det är dynamiskt och enkelt att kommentera på elevernas arbete 
direkt i wikin och att eleverna sedan har kommentarerna sparade i skriftlig form.  
 

”… man kan… jag jobbar mycket så nu att dom får i uppdrag att skapa en sida och sen 
så mellan lektionerna då så kollar jag på den sidan och då kan jag skriva in mina 
kommentarer för att det ligger i den sidan. Nästa gång dom går in så går dom in och så 
kollar dom på mina kommentar… gör förhoppningsvis det jag vill att dom ska göra. 
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Och sen tar dom bara bort dom och sparar den nya versionen. Så det är väldigt 
lättarbetat på det sättet.” (Intervju med Lena, skolbibliotekarie) 

 
Vidare menar Lena att det överhuvudtaget är praktiskt med en wiki i 
undervisningssituationen eftersom allt material som eleverna behöver finns samlat där: 
uppdragen som eleverna ska utföra, länkar till aktuella databaser, elevernas redovisade 
uppgifter och kommentarer från Lena och andra elever. Arbetet med wikin innebär 
också att eleverna kan titta på varandras arbeten och inspireras och kommentera. Lena 
ser även att en wiki skulle kunna användas i andra sammanhang, till exempel i 
arbetslaget på skolan.  

6.1.5.1 Positiva aspekter 
Enligt Lena uppskattar eleverna undervisningsformen via wikin. Undervisningen sätter 
sig bättre än uppgifterna som var i pappersform. Lena känner att det är ett naturligare 
sätt att arbeta på för eleverna. Anledningen till att undervisningen sätter sig bättre och 
att det känns mer naturligt menar Lena är för att det resulterar i något verkligt. 
Föräldrarna har enkelt tillgång till vad eleverna gör. Det sker en naturlig diskussion 
kring publicering av material på Internet. Då skolan har svårigheter att hänga med i det 
övriga samhällets utveckling vill Lena ge eleverna en möjlighet att tillägna sig ett 
verktyg i form av en wiki.  

6.1.5.2 Negativa aspekter 
En aspekt är att eleverna måste lära sig att iaktta försiktighet kring publicering och 
utlämning av information på nätet. En annan är att det inte är roligt när hela 
undervisningen är knuten till teknik och densamma inte fungerar tillfredsställande.  

6.1.6 Wikin och undervisningen  
Kommentering 
Det förekommer kommentering i liten mängd på wikin. Eleverna kommenterar inte 
aktivt och Lena uppmanar inte heller dem att göra det. Eleverna läser varandras texter 
och ibland förekommer det kommentarer i form av beröm eller tillrättningar. Däremot 
kommenterar Lena på nästan alla elevers texter och ibland ger det upphov till kortare 
dialoger mellan henne och eleverna. Lena ger kritik och ställer oftast en följdfråga till 
eleverna, inte alla elever svarar på frågan på wikin.   

6.1.6.1 Utvärdering  
I uppdrag två, tre och fyra är en av uppgifterna att eleverna kortfattat ska beskriva vad 
de har lärt sig av att arbeta med de respektive uppdrag. Utvärdering sker också i korthet 
efter avslutad kurs i pappersform för att eleverna ska få möjlighet till att vara anonyma. 
Utvärderingsfrågorna och lösa kommentarer läggs sedan in i wikin anonymt. Både 
positiva och negativa kommentarer läggs in på wikin liksom vad eleverna har lärt sig.  

6.1.6.2 Reflektion  
Lena menar att reflektionen är inbyggd i uppgifterna och att eleverna ska reflektera 
innan informationssökningen börjar, vilket inte alltid sker. Vissa elever började direkt 
söka information utan att formulera frågor. Lena uppmanade eleverna till att formulera 
frågor innan de började med informationssökningen.   
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6.1.7 Elevernas tankar kring vad de gör på wikin och vad de lär sig  
Eleverna använder datorer till att kommunicera, söka information för nöjes skull och 
söka information till skolarbeten. De tycker att det är tråkigt att skriva om sådant som 
inte intresserar dem, exempelvis kan det vara tråkigt att skriva skolarbete. Eleverna 
upplever att de lär sig något som är användbart i framtiden och i övriga ämnen. De lär 
sig att använda en wiki och hur det fungerar att skapa innehåll på nätet.  
 

”Jag tror att… vi gör nog detta bland annat för att vi ska lära oss hur man använder en 
wiki, hur vi använder information, hur man skriver, hur man får tag på den och sånt 
tycker jag. ” (Intervju med elev) 
 
”Ja, det gör man säkert. Skriver man arbeten så lär man sig alltid någonting.” (Intervju 
med elev) 
 
”Eh, jag har nog inte blivit bättre på något så, men jag har lärt mig nya hemsidor för att 
leta upp bilder eller typ NE-online är en bra sida att hitta information på.” (Intervju med 
elev) 

 
Eleverna menar att de lär sig faktainnehåll. Eleverna upplever att det är kul när de får 
skriva om något de finner intressant. De menar också att det har blivit lättare att söka 
information och att de har fått större kunskap om fler sökkällor. De uppskattar också att 
informationen som databaserna presenterar redan är kontrollerat.  
 
Eleverna menar vidare att det är bra att använda en wiki i skolarbetet. De tycker också 
att det inte är lika tråkigt att arbeta med wikin som de först trodde. En av eleverna tyckte 
att användningen av wikin inte direkt var kul, men inte dåligt. Det var inte heller alltid 
lika kul att leta efter information tyckte eleverna. Det finns önskemål om fler databaser 
och högre tempo. En av eleverna tyckte att hon/han inte visste vad som var roligt med 
att använda en wiki för att det hade hon/han inte kommit till ännu. Sist menar eleverna 
att det är viktigt att kunna saker och att kunna söka efter information.  

6.1.7.2 Användningen av wikin som pedagogiskt verktyg  
Eleverna tycker att wikin används till största del som ett verktyg i att söka information 
till uppdragen de arbetar med på wikin, men också till att söka efter bilder, uppdatera 
sina texter och skriva text.  
 

”Det är något man söker upp information med eller något sånt. Man är inne där, man 
uppdaterar hela tiden. Sen så… man lägger in information om olika grejer och sånt där. 
[ ] Jag tror att det är för att vi ska lära oss hur man använder informationen. Man… hur 
man tar hand om den om man säger så.” (Intervju med elev) 
 

De upplever att wikin är ett lätt verktyg att använda och att det går snabbt. Lena menar 
att det är sättet att arbeta på och att lära känna databaserna som är viktigast och inte 
resultatet.  
 

”Så att slutresultatet är inte särskilt imponerande kanske många gånger, men det är inte 
det jag är ute efter riktigt heller. Utan det är att dom ska lära känna dom olika 
databaserna och att dom ska få en liten smak på det här sättet att jobba på.” (Intervju 
med Lena, skolbibliotekarie) 
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6.1.8 Samarbetet med övrig skolpersonal  
Lena menar att ett tecken på när samarbetet fungerar är när lärarna ser behovet av 
skolbibliotekariens kompetens, förstår den och bekräftar det. Lena har arbetat för att 
visa på behovet av informationssökningsundervisning och att det är någonting som 
kopplas samman med övrig undervisning. Tack vare utbildning och att det nu förs 
kontinuerliga samtal kring informationskompetens, informationssökning och IKT sker 
ett större samarbete. Sedan två år tillbaka är Lena, fyra lärare samt rektorn med i ett 
fortbildningsprojekt som syftar till att utveckla skolbibliotekets möjligheter. 
Myndigheten för skolutveckling står bakom projektet som heter SMILE, 
Skolbibliotekets Möjligheter i Lärandet för Eleven. När Lena ansökte om att få delta i 
projektet motiverade hon det med att de:  
 

”... behöver fundera över hur vi kan uppfylla de här målen (skolans IKT-mål) och hur våran kurs 
i informationssökning kan kopplas till övrig undervisning.” (Intervju med Lena, 
skolbibliotekarien)  

 
Samarbetet handlar mycket om att lära av varandra och Lena påpekar att flera av lärarna 
varit inspirationskällor inte minst när det gäller undervisning och pedagogik. Lena 
menar att det känns som att lärarna äntligen är på samma nivå som hon vad gäller 
inställning till informationssökningsundervisningen. Detta visar sig bland annat genom 
att lärarna använder de databaser som använts i informationssökningskursen i sin egen 
undervisning då de vet att eleverna behärskar dessa. Lena har god erfarenhet av 
samarbete med skolans rektor. Lena menar att rektorn gärna får förtydliga och visa 
vägen för sin personal. När det gäller arbetet med wikin i informationssöknings-
undervisningen har Lena fått få, men positiva reaktioner från de andra lärarna. En del av 
lärarna har varit positiva och blivit nyfikna på att använda wiki i sin egen undervisning 
medan andra har varit mer neutrala till detta sätt att undervisa på. Lena strävar efter ett 
ännu tätare samarbete med lärarna och vill vara delaktig när elever formulerar 
forskningsfrågor för att bättre kunna hjälpa dem vid informationssökningen.  
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7 Analys  
I detta stycke analyserar vi vårt empiriska material och kopplar samman med den teori 
och modeller som vi redogjort för i teoriavsnittet. Vi presenterar materialet under 
rubriker som representerar de teoretiska premisserna. Kopplingar görs även till syfte, 
frågeställningar och tidigare forskning.  

7.1 Den pedagogiska rollen 
Vid undervisningstillfällets början agerar Lena förmedlare av information när hon 
presenterar uppgiften. Sedan går eleverna över till självständigt arbete i wikin för att 
själva testa det som Lena förevisade, och då förändras hennes funktion till handledare, 
både vad gäller uppgifterna i undervisningen, men också vad gäller tekniska frågor 
kring användandet av wikin. Lena har ett konstruktivistiskt sätt att se på lärandet då hon 
menar att eleverna tillägnar sig information som knyts till befintlig kunskap och 
därigenom skapar ny kunskap. I enlighet med det realkonstruktivistiska perspektivet är 
eleverna aktiva och växelverkan mellan pedagogen som förmedlare och handledare 
sker. Mitchell (2006) menar att det kan ske ett auktoritetsskifte och de traditionella 
rollerna blir mindre tydliga då lärarens roll får mindre status i en wiki-miljö. I tidigare 
forskning relateras ett öppnare förhållningssätt till resurshantering och lärande med 
social konstruktivism (Levy & Robert, 2005). 
 
Lena kan se det kollaborativa lärandet som kan ske via wikin, men väljer att inte 
tillämpa det i en större utsträckning. Lena ser nyttan av att eleverna kommenterar på 
varandras arbeten, men tycker att det först fungerar vid större arbeten. Men då detta inte 
görs utan undervisningen är mer individfokuserad, då eleverna löser uppgifterna var och 
en för sig, ligger kopplingen åt det individuellt konstruktivistiska perspektivet. 
 
Lena arbetar efter de mål som finns dokumenterade för undervisningen och 
kompetensutvecklar sig kontinuerligt inom sitt expertisområde, vilket visar på ett 
framtidstänkande och öppet förhållningssätt och enligt vår tolkning menar hon att 
skolan ska ligga i framkant och vara öppen för ny ämneskunskap och nya metoder att 
tillägna sig densamma. Liknande tankar framförs i tidigare forskning då Mader (2008) 
tar upp att pedagogerna bör förhålla sig öppet till ny teknologi och att ”möta” eleverna 
genom teknologin. Men det krävs också att lärarna har kunskapen att se möjligheterna, 
utnyttja och använda de teknologiska verktygen menar Alexandersson m.fl. (2000). 

7.2 E-moderation  
Lena hade liten erfarenhet av att arbeta med en wiki innan kursen fick sin nuvarande 
utformning, detta faktum hindrar henne dock inte från att hålla igång wikin. Det var 
Lena som startade upp informationssökningsundervisningen och introducerade wikin i 
undervisningen. Undervisningen är begränsat till fem-sex tillfällen och därmed är också 
uppdragen anpassade därefter. Lena hjälper eleverna med att komma igång och har 
skapat en enkel och överskådlig struktur för undervisningen på wikin. Vidare har hon 
underlättat för eleverna genom att beskriva uppdragen på ett enkelt sätt med liten 
textmassa på de olika sidorna i wikin. Länkning av databaserna sker också i wikin och 
gör att allt material i undervisningen är samlat på samma ställe. Här ser vi tydligt att 
Lenas arbetssätt faller samman med Jaques & Salmons (2007) Trappsteg 1.  
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Lena har ingen utbildning i e-moderation, utan det är hennes kompetens som 
bibliotekarie, informationsspecialist och pedagog (indirekt Lenas pedagogiska 
grundsyn) som ligger bakom hennes e-moderatoregenskaper. Lena har inte heller någon 
teknisk utbildning men ett eget intresse och hennes yrkeskompetens innefattar 
informationsstrukturering via olika tekniska hjälpmedel. Det mesta av undervisningen 
sker i klassrummet, med wikin som redskap. Därför är inte online-identiteterna lika 
tydliga som i en renodlad online-miljö enligt Jaques & Salmons (2007) definition, men 
eleverna har var sitt konto och en presentationssida.   
 
I enlighet med Trappsteg 2 ska meddelanden skickas och mottagas vilket sker i form av 
att Lena ger respons till största del i klassrummet i sambandet med undervisningen. 
Respons ges också på wikin, men i liten utsträckning i form av kommentarer på 
elevernas uppdrag. Det förekommer också, men är sällsynt, att eleverna kommenterar på 
varandra eller svarar Lena. Vi uppfattar att Lena agerar mer som en handledare även på 
wikin då hon stöttar eleverna med kommentarer, men annars håller sig i bakgrunden. I 
kommentarerna ställer Lena ibland frågor för att leda eleven vidare och det är också 
utmärkande för en e-moderators kompetens enligt Jaques & Salmon (2007).  
 
Lena kontrollerar vad eleverna gör genom att läsa de genomförda uppdragen på wikin 
och kommenterar dessa vilket beskrivs som en uppgift under Trappsteg 3. 
Överhuvudtaget handlar Trappsteg 3 enligt vår mening om att leda eleverna i rätt 
riktning. Detta sker genom att Lena driver på elever under lektioner, och genom att se 
till att inga steg i uppdragen hoppas över, exempelvis trycker hon på att eleverna ska 
formulera frågeställningar innan de börjar söka information i de olika databaserna. Lena 
berömmer också elever när de har förstått syftet med undervisningen, exempelvis när 
eleverna säger att de har lärt sig att använda en databas.  
 
När kursen har pågått några gånger tycker Lena att eleverna börjar kunna hantera 
informationssökningsprocessen enligt hennes upplägg. Eleverna konstruerar kunskap 
när de förstår det bakomliggande syftet med undervisningen, som är att lära sig hantera 
information. Eleverna kan även se andra användningsområden för kunskapen, 
exempelvis att det går att använda databaserna i andra ämnen.  
  
Lena menar att reflektion ingår i uppdragen genom att eleverna kontinuerligt ska 
fundera över arbetsprocessen. Reflektion sker konkret exempelvis genom att eleverna 
ska ställa frågor först och sen besvara genom att använda sig av databaserna. Detta visar 
även på Lenas förmåga att utforma lärande uppdrag. 
 
Lena har efter hand utvecklat ett samarbete med lärarna och rektor och arbetar för att 
öka deras medvetenhet kring sin kompetens och undervisning. Detta har medfört att 
lärarna har inspirerats att använda de databaser som använts i 
informationssökningsundervisningen i sin egen undervisning. Detta visar på Lenas 
förmåga att se nyttan med sin egen undervisning i ett större perspektiv och tillämpning 
av densamma i andra sammanhang.    
 
Mycket av undervisningen sker online, men eleverna är samlade i samma lokal med 
skolbibliotekarien under undervisningen. Underlaget för undervisningen finns i wikin, 
men frågor gällande tillvägagångssätt sker muntligt och utanför wikin (Jaques & 
Salmon 2007).  
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7.2.1 E-tivities 
Eleverna utför uppdragen på egen hand, men undervisningen sker fysiskt tillsammans i 
grupp. Lena har lagt upp uppdragen efter de databaser som hon vill att eleverna ska lära 
sig att behärska. Uppdragen är utformande i form av frågor med olika teman som 
anknyter till databaserna. Detta underlättar och effektiviserar undervisningen och e-
moderationen, vilket enligt Jaques och Salmons (2007) kännetecknar e-tivities. Lena 
motiverar eleverna på olika sätt, men bland annat genom att presentera uppdragen på ett 
intresseväckande sätt och att uppdragens utformning är enkel. Det finns tydliga mål med 
uppdragen, dels att lösa själva uppdragen, men också ett övergripande mål i form av att 
hantera databaser som på sikt bidrar till informationskompetenta elever.  
 
Interaktionen mellan eleverna är som tidigare nämnts liten, men det förekommer att 
eleverna skriver in små kommenterar på varandras texter. Undervisningen är upplagd på 
ett sätt som gör att eleverna till stor del måste vara aktiva för att kunna lösa uppdragen. 
Det är Lena som har utformat uppdragen och leder till största del undervisningen i 
lektionssalen. Uppdragen är asynkront utformade, det vill säga att de är oberoende av 
annan undervisning, men målet med undervisningen är att den ska tillämpas i andra 
ämnen.   
 
Jaques och Salmon (2007) kännetecknar e-tivities med att de ska vara baserad på enkel 
textbaserad anslagstavla. Dessa egenskaper tycker vi även kännetecknar wikin och 
uppdragens utformning (se figur 2 och 3). Då uppdragen är inbyggda i wikin måste 
eleverna vara online för att kunna lösa dem. Eleverna skriver in sin text på wikin direkt i 
browsern.   

7.3 Informationskompetens  
Enligt Doyle (1997) innebär de första stegen av informationskompetens att öka 
elevernas förståelse av deras informationsbehov och arbeta med deras attityd till 
informationssökning. Lenas elever förstår att det är bra att kunna söka information, 
exempelvis nämner flera av eleverna att de kan se nyttan av det de lär sig i 
informationssökningsundervisningen i andra undervisningssituationer och i framtiden. 
Eleverna ser nyttan av undervisningen i informationssökning och tycker också stundtals 
att det är kul. Uppdragen är utformade på ett sådant sätt att eleverna ska ställa frågor 
som de sedan ska svara på genom att söka efter information i utvalda databaser. Att 
ställa frågor och att undervisningen sker via en wiki visar på att Lena jobbar med att 
förändra undervisningen och elevernas förhållningssätt till informationssökning.  
 
Som nämnts ovan vill Lena att eleverna ska ställa frågorna innan de söker igenom 
databaserna och hon ser informationssökning som en process.  
 
Då undervisningen är liten i storlek är uppdragens utformning enkel och innebär 
informationssökning i en databas åt gången för att eleverna ska lära sig att hantera 
databaser och söka information i dessa. På detta vis styr eleverna inte över valet av 
informationskällor. I Doyles (1997) femte steg visar sig återigen kursens och 
uppdragens enkla utformning. Doyle (1997) nämner fördelen med att kollaborativt dela 
med sig av sökstrategier. Då Lena använder sig av en wiki i undervisningen kan 
eleverna ta del av varandras resultat.  
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Ett av Lenas motiv till att undervisningen sker via en wiki var att eleverna skulle få 
inblick och använda sig av ett modernt elektroniskt verktyg. Eleverna får lära sig att 
kritiskt värdera information och också försiktighet när det gäller publicering på Internet.  
 
Det åttonde steget enligt Doyle (1997) innebär att hitta rätt sätt att organisera den 
eftersökta informationen. Eleverna följer de instruktioner som uppdragen visar på och 
det innebär att skriva en kortare text. Det sker ingen större organisation då det inte finns 
ett behov på grund av att undervisningen är över en kort tidsperiod och att eleverna inte 
behöver hantera större mängder information.  
 
Doyle (1997) har en genomgående konstruktivistisk syn på tillägnandet av information 
och det har Lena också. Hon menar att för att eleverna ska kunna tillägna sig 
information och skapa ny kunskap kräver det att de är aktiva. Enligt Doyle (1997) är 
frågeställandet en del av det att tillgodogöra sig information och sedermera skapa 
kunskap. Uppdragen som är uppställda på wikin initieras med att eleverna ska ställa 
frågor och resultatet presenteras i kortare sammanställda texter med eventuellt bild till 
och referenser. Informationsmängden i detta fall består av en databas i taget och per 
uppdrag. Vissa av eleverna känner att det några gånger kan vara en övermäktig uppgift 
att söka information exempelvis via sökmotorn Google och att de känner att det 
underlättar att söka i de presenterade databaserna.  
 
Informationssökningsundervisningen som Lena bedriver är förhållandevis liten, med 
enkla tillhörande uppgifter. Eleverna och Lena kan se nyttan av det de lär sig i 
undervisningen i andra sammanhang. Undervisningen ses av Lena som en övning i att 
söka och hantera information via en wiki i databaser. I anslutning till undervisningen 
sker en utvärdering. 
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8 Slutsatser, diskussion och framtida forskningsfrågor 
I detta stycke kommer vi att först presentera slutsatser och sedan föra en diskussion 
kring vad vi har upptäckt vara särskilt intressant och koppla samman med vårt 
analyserade material, syfte, frågeställningarna och tidigare forskning. Sist i detta stycke 
presenteras också framtida forskningsfrågor som dykt upp under arbetet med uppsatsen.  

8.1 Slutsatser  
Lena dels förmedlar och dels handleder i undervisningen och växelverkan mellan dessa 
roller tyder på ett realkonstruktivistiskt perspektiv. Användning av wiki i 
undervisningen kan resultera i en förskjutning av den traditionella bilden av den 
auktoritära läraren. Lena har ett konstruktivistiskt sätt att se på elevernas tillägnande av 
kunskap. De tar emot information som läggs till befintlig kunskap och bygger således 
på med mer kunskap.  
 
Wikin används som plattform för undervisningen. Allt material finns och är samlat 
inom denna plattform, grundmaterial till undervisningen, processen och resultatet finns 
samlat inom samma ramar. Det finns en generell positiv inställning till användandet av 
wikin bland skolbibliotekarie och elever och skolbibliotekarien menar att införandet i 
undervisningen var smidig och likaså det fortsatta arbetet har varit enkelt och kräver 
ingen stor mängd förkunskap. Eleverna som har datorvana sen tidigare uppfattar 
undervisningen med wikin som okomplicerad. De uppfattar också att de lär sig att söka 
information på wikin och att det är ett verktyg för informationssökning, men de kan 
även se att de lär sig att hantera databaserna och nyttan av detta inom andra ämnen och i 
framtiden.  Detta stämmer överens med skolbibliotekariens mål med undervisningen.  
 
Undervisningen sker inte enbart via wikin och därför blir e-moderatorrollen inte 
renodlad. Sålunda har skolbibliotekarien två roller, där den ena är i form av förmedlare 
och den andra som handledare. Förmedlingsrollen är tydligast vid genomgångar och 
presentationer. Den handledande rollen är mest synlig när eleverna arbetar aktivt på 
wikin. Skolbibliotekariens sätt att se på den pedagogiska situationen skapar 
förutsättningarna för hennes e-moderation. I enlighet med trappstegen för e-moderation 
strukturerar skolbibliotekarien upp wikin och uppdragens utformning. Handledning sker 
genom hela processen på olika nivåer, men eftersom undervisningen sker i en 
lektionssal sker handledning också i form av verbala kommentarer och handfasta 
hjälpande insatser. Skolbibliotekarien kommenterar på elevernas texter på wikin och 
ställer frågor för att leda dem vidare.  
 
Målet med undervisningen förmedlas delvis genom de uppdrag skolbibliotekarien 
presenterar på wikin. Uppdragen är enkelt utformade, där eleverna ska välja något att 
skriva om och därefter ställa frågor som sedan ska besvaras med hjälp av databaserna. 
Resultatet presenteras i textform på wikin i form av kortare artiklar. Dessa uppdrag är 
utformade på en enklare nivå än Doyles (1997) modell över informationskompetens. Att 
undervisningen sker via en wiki gör att eleverna blir bekanta med wikin som ett IKT-
verktyg. Då skolbibliotekarien är intresserad av att lära eleverna hantera sökkällorna i 
första hand är antalet begränsat till några få av skolbibliotekarien utvalda databaser och 
resultatet är sekundärt.  
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Informationssökningsprocessen som sker via wikin är en förenkling av den modell 
Doyle (1997) presenterar då modellen syftar till att tillämpas vid större arbeten. Val av 
ämne och avgränsningar är i stort sett på förhand bestämt, då uppdragens utformning 
innebär bestämda ämnesområden. Insamlingsfasen är styrd av uppdragens utformning 
och de fasta sökkällorna. Den presentation som sker är att eleverna redovisar sitt resultat 
i textform på wikin. Det sker ingen specifik utvärdering av informationssöknings-
processen i sig, men det sker indirekt genom en heltäckande utvärdering av 
undervisningen. I likhet med Doyle (1997) trycker skolbibliotekarien på det 
konstruktivistiska sättet att tillägna sig information och sedermera skapa kunskap och 
framhåller vikten av att ställa frågor.  
 
Något som har kommit fram i vår studie är att de teoretiska ramverken; pedagogiska 
rollen, e-moderation och informationskompetens hänger samman på olika sätt eller 
utgör delar av varandra. Den pedagogiska grundsynen utgör grundförutsättningar för e-
moderation, e-moderatorn förmedlar informationskompetens eller som i vårt fall syftet 
med undervisningen och den pedagogiska grundsynen påverkar sättet att e-moderera på. 
Vi ser e-moderatorrollen som tvådelad; dels som förmedlare och dels som handledare. 
Detta förutsätter en pedagogisk grundsyn där pedagogen är flexibel i sin undervisning 
och inte fast i en av rollerna.  
 
Wikins potential används inte fullt ut. I undersökningen har det bland annat kommit 
fram att ett större kollaborativt lärande inte sker. I wikins funktion finns det möjligheter 
för eleverna att beskåda varandras material och föra en dialog kring innehållet på ett 
enkelt sätt. Trots detta kommenterar eleverna på varandras material i liten utsträckning. 
Ytterst handlar det om varför pedagogen inte uppmuntrar till mer kollaborativt lärande 
via wikin och detta kan vara på grund av undervisningens storlek. Möjligheten att 
utvärdera med hjälp av wikins historikfunktion tas inte heller tillvara.  

8.2 Användning av wikiteknikens egenskaper och funktionalitet 
i informationssökningsundervisning  
Eleverna uppfattar att det är enkelt att använda wikin, vilket enligt vår mening beror på 
att wikin är enkelt utformad samt att eleverna redan har viss datorvana. Att elevernas 
datorvana påverkar hur de ser på användandet av IKT-verktyg kommer även fram i 
Björnbergs och Östlings (2003) uppsats. Att studenter uppfattar användningen av en 
wiki som enkel har också framkommit i studier gjorda med studenter vid högre studier. 
Studenterna uppskattar att tillgången till wikin inte är tidsbunden utan är tillgänglig när 
de så önskar, bara de har Internetuppkoppling (Raitman m fl, 2005). Den datorvana som 
eleverna uppvisar kommer från bland annat genom kommunikation via Internet. I 
intervjuerna med eleverna svarade de flesta att de ”chattade med kompisar” på datorn. 
Datorvanan ligger nog i att datorer är något de använder varje dag, men det finns flera 
luckor i deras kunskap kring användandet av datorer och då särskilt Internet.  
 
Säkerhetsaspekten ser en del studenter som en nackdel då de uttrycker en oro över att 
någon annan student ska kunna publicera oriktig text på deras sida (Raitman m fl, 
2005). Vi ser inte att det finns någon egentlig risk med sabotering av varandras texter 
och innehåll, då wikin uppbär rollbackfunktionen och historikläget. Dessa funktioner 
visar de senaste ändringarna och vem som har gjort dem eller i alla fall vederbörandes 
IP-adress. Lena tar med säkerhetsaspekten som en del i undervisningen och passar på att 
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visa eleverna för- och nackdelar med att använda ett onlinebaserat verktyg som väcker 
diskussioner kring publicering och Wikipedia.  
 
Elevernas egen uppfattning av wikin är att de ser den som ett informationssöknings-
verktyg i första hand, vilket är ett tecken på att wikins användningsområde är begränsat. 
De förknippar själva wikin med undervisningens innehåll och inte med ett verktyg för 
undervisningen. Levy & Robert (2005) och Alexandersson m fl. (2000) menar att 
användningen av tekniskt stöd många gånger har blivit resurshantering och att viljan 
finns, men det saknas kunskap.  
  
Lena väljer att inte använda kommentering i stor utsträckning, men det används. Det är 
ytterligare ett tecken på att wikins kapacitet inte används till fullo, då wikins 
kommenteringsfunktion kan ses som ett mervärde. Lena ser wikin som en plattform för 
undervisningen och att kommentering mer passar sig för större arbeten. Därmed sker 
kollaborativt lärande i liten omfattning. Detta betonas också av Mader (2008) som 
menar att kollaborativt skapande av fakta underlättas med en wiki då alla arbetar i 
samma miljö. Dock menar vi att wikin ändå är användbar i undervisningen, framförallt 
för att eleverna lär sig att hantera ett IKT-verktyg utöver hanteringen av databaserna. 
Enligt Mader (2008) ökas elevernas förutsättningar om de får komma i kontakt med 
teknologi.  

8.3 Målen med informationssökningsundervisningen vid 
användningen av en wiki  
Lena har varit den drivande kraften bakom skolans IKT-plan och skapandet av målen, 
vilket påverkat informationssökningsundervisningens utformning. Målen i IKT-planen 
är i mångt och mycket knutna till datorer och Internet. Databaserna är allokerade via 
Internet och då finns det en poäng med att utföra informationssökningsuppgifterna 
direkt ute på Internet.  
 
Internet och IKT har förändrat förutsättningarna för informationssöknings- 
undervisningen och elevernas sätt att söka information på och detta tycker vi Lena följer 
upp genom att införa en wiki i undervisning. Eleverna får en naturlig undervisning i 
användandet av Internetvett, exempelvis kring publicering av bilder, källhantering och 
Wikipedia, men också undervisning i att använda ett Internetbaserat verktyg när de 
använder sig av wikin.  
 

8.4 Skolbibliotekariens pedagogiska roll i ”wikibaserad” 
undervisning 
Något av det som har väckt intresse är lärarens tudelade roll, dels som förmedlare och 
dels som handledare, som urskiljer sig i den ”wikibaserade” undervisningen. 
Forskningen visar på att en förändring av den pedagogiska rollen i undervisning sker via 
till exempel en wiki. Mitchell (2006) menar att pedagogen mister en del av den 
auktoritet som förknippas med den traditionella bilden av pedagoger. Frågan är då om 
wikin som onlinemiljö och grundstruktur för undervisningen kan bära upp rollen som 
”lärare” för eleverna? Då detta inte riktigt visade sig i denna undersökning på grund av 
att undervisningen till stor del tog plats i lektionssalen där Lena tog fysiskt plats som 
lärare, skedde inget större auktoritetsskifte.  
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Rollerna förmedlare och handledare är säkerligen något som uppvisas i fler 
undervisningssammanhang än det som vi har undersökt, men att använda 
Internetbaserade verktyg tar pedagogens roll ännu ett steg bort från det traditionsbundna 
sättet att se på pedagogen som förmedlare.  
 

8.5 Framtida forskningsfrågor 
Med tanke på att användandet av wiki inom skolbiblioteksvärlden är en relativt ny 
företeelse kan det vara intressant att göra en studie inom samma område om ett par år. 
Detta för att en större behållning av användningsområdet av wikis på skolbibliotek och 
djupare förståelse av området ska fås. Forskning kring wikis i utbildning och speciellt 
högre utbildning är utvecklad, men vad vi har sett finns det ingen forskning om 
användning av wiki på skolbibliotek och kring skolbibliotekariens undervisning med 
wiki.  
 
En framtida forskningsfråga som vi blev intresserade av var huruvida skrivspråket 
utvecklats i och med IKT eller specifikt wiki. Vi ville med vår studie få en bild av hur 
användandet av wiki i informationssökningsundervisningen såg ut och därför gjordes 
ingen direkt analys av språket på wikin. Detta lät sig inte göras innanför uppsatsens 
tidsram, men vi anser att det är intressant fråga och ser framför oss möjligheterna för 
framtida studier i detta. 
 
En tredje fundering som också till viss del rör ovannämnda språkanalys, handlar om 
kvalitetsaspekten av det som produceras på en wiki. Vad händer med kvaliteten på 
undervisningen när den ska genomföras i en wiki?  
 
Schwartz m.fl. (2004) eftersöker en utvärdering av distansstudier där en wiki används. 
Vi tycker också att det hade varit intressant med en studie kring användandet av wiki i 
”vanlig” undervisning och skillnader, likheter, fördelar och nackdelar mot distansstudier 
via wikis.  
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9 Sammanfattning 
Bakgrunden till vår undersökning var att förmågan att kunna söka efter och hantera 
information har blivit allt viktigare. Denna förmåga benämns vanligtvis 
informationskompetens. Inom skolväsendet sker därför idag undervisning i 
informationssökning i allt högre grad och allt oftare med en skolbibliotekarie i den 
undervisande rollen. Undervisningen har också förändrats genom införandet av tekniska 
verktyg för information och kommunikation, så kallade IKT-verktyg. Ett relativt nytt 
sådant verktyg är wikin som är en plattform med sidor som är redigerbara av alla som 
använder den. Ovannämnda område studerade vi genom att utföra en fallstudie med 
följande forskningsfrågor som grund:   
 

• Hur fungerar och utnyttjas wikiteknikens funktioner och egenskaper i 
informationssökningsundervisning? 

• Hur nås målen för informationssökningsundervisningen vid användningen av en 
wiki?  

• Hur ser skolbibliotekariens pedagogiska roll ut i ”wikibaserad” undervisning? 

Då undersökningen rör en lärande situation såväl i klassrummet som på Internet har vi 
använt oss av teoretiska utgångspunkter rörande pedagogiskt perspektiv, den 
pedagogiska rollen i onlinemiljö, aktiviteter i onlinemiljö, samt Doyles (1997) 
informationskompetensramverk. För att besvara våra forskningsfrågor genomfördes en 
fallstudie där metoderna kvalitativ intervju, deltagande observation samt undersökning 
av wikin som artefakt användes. Intervjuer genomfördes med skolbibliotekarien och 
dennes elever och vi observerade ett par lektionstillfällen.   
 
Resultatet visade på att skolbibliotekarien använder wikin i informationssöknings-
undervisningen med material för undervisningen samlad. Eleverna får uppdrag 
presenterade på wikin och löser dessa med hjälp av material och resurser i form av 
databaser som finns tillgängliga på wikin. Eleverna presenterar också slutresultatet på 
samma wiki. Både skolbibliotekarie och elever använder sig av kommenterings-
funktionen för att skriva kortare kommentarer till varandra. Undervisningen sker i 
lektionssal med inslag av muntlig förmedling till eleverna utanför wikin. 
 
Analysen visar på att wikins potential inte används fullt ut, exempelvis används 
kommenteringsfunktionen endast i liten utsträckning. Enligt de teoretiska ramverken för 
informationskompetens och informationssökningsprocessen sker stadier och processer, 
men det är en något förenklad genomgång av de olika stadierna och processen och vissa 
delar tas inte upp. Wikin förmedlar syftet med undervisningen till eleverna, men utgör 
inte den enda förmedlingslänken då Lena också förmedlar information till eleverna. 
Efter att analys gjorts på vårt empiriska material visade de teoretiska utgångspunkterna 
på att Lena har ett real konstruktivistiskt sätt att se på den pedagogiska situationen. Det 
innebär bland annat att hennes roll är delad mellan att vara förmedlare och handledare. 
Den teoretiska ramen för e-moderation visade också på e-moderatorns roll som tvådelad 
i en förmedlingsroll och en handledarroll. 
 
I diskussionsavsnittet tar vi upp sådant som har speciellt väckt vårt intresse, bland annat 
pedagogens roller i Internetbaserad miljö, där förmedlingsrollen blir tydligare och vad 
som händer när pedagogens roll minskar till förmån för verktyget, i detta fall wikin. 
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Att eleverna är vana att använda datorer innebär inte automatiskt att de har en bra 
kunskapsbas att stå på när det gäller att använda sig av Internetbaserade verktyg. Vi 
tycker oss skönja en omotiverad rädsla i den tidigare forskningen kring skyddet av egna 
texter och producerat material. Intresseväckande är att eleverna själva ser wikin som ett 
informationssökningsverktyg, det vill säga de fokuserar mer på innehållet i wikin än 
verktyget i sig.  
 
Att undervisningen förs via Internet ändrar på förutsättningarna för undervisningen och 
ett mervärde ligger i att eleverna lär sig hantera ett IKT-verktyg och att de får en 
naturlig undervisning i Internetvett.   
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Bilaga 1 
 
Frågeområden 
Intervjuguide 
 
1) Bakgrund  
1a) Utbildning? 
1b) Hur länge har du haft ditt nuvarande jobb? 
1c) I vilken omfattning arbetar du idag? 
1d) Andra yrkeserfarenheter? 
 
2) Kunskapssyn/pedagogisk syn 
2a) Hur ser du på lärarens roll i undervisningssituationen? 
Kunskapsförmedlare/handledare 
2b) Hur ser du på elevens roll i undervisningssituationen? Aktiv/passiv? 
2c) Beskriv din syn på information vs kunskap? 
2d) Vad grundar sig din pedagogiska uppfattning på? Yrkeserfarenhet? Utbildning? 
2e) Hur ser lärandet ut? 
 
3) Informationskompetens 
3a) Din definition av IK? 
3b) Vad vill ni uppnå med IK- undervisningen? Mål och visioner? 
 
4) Varför wiki? 
4a) Hade du någon tidigare erfarenhet av arbete med wiki före implementeringen? 
4b) Hur såg IK undervisningen ut före wikin? 
4c) Har det använts andra tekniska hjälpmedel som stöd i undervisningen? 
 
5) Användningen av wikin 
5a) Din egen uppfattning av användningen av wikin i undervisningen? 
5b) Din uppfattning av elevernas uppfattning? 
5c)Hur ser undervisningstillfället med wikin ut rent konkret? 

• Hur ser samarbetet ut 
 
5d) När arbetar eleverna med wikin? 
5e) Fördelar och nackdelar med wiki? 
5f) finns det någon som använder wikin förutom eleverna? Vem/vilka? 
5g) Används alla funktioner i wikin? Vilka används: mest/minst/inte alls? 
5h) Finns det utrymme för reflektion i undervisningen? 
5i) Utvärderas arbetet med wikin? 
 
6) samarbete med skolpersonalen 
6a) Hur ser relationen till övrig skolpersonal ut? 
6b) Reaktioner från skolpersonalen på implementeringen av wikin? 
6c) Finns det stöd i dokument lokalt för IK? 
 
7) Avslutningsvis 
7a) Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2  
 
Intervjufrågor till elever 
 
 

• Är du van vid att använda datorer? 
Hemma? I skolan? 
 

• Vet du vad man kan använda en wiki till?  
 

• Vad använder ni wikin till i skolan? 
 

• Varför använder ni en wiki i skolan tror du? 
 

• Beskriv hur det är att använda wikin! 
Är det något som är: bra, dåligt, lätt, svårt, roligt, tråkigt? 
 

• Tycker du att du lär dig något av att använda en wiki och i så fall vad? 
 

• Finns det något mer du vill tillägga? 
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Bilaga 3 
Observationsschema  
 
Undervisningens upplägg. Hur går undervisningen till? 
 
Aspekter att fokusera på 

• Svårigheter/problem 
• Motsatsen till ovan (vad fungerar bra) 
• Samarbete 
• IK-relaterade företeelser 
• Elevernas wikistrategier  
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Bilaga 4 
 
Hej!     2008-03-05 
 
Vi är två studenter som skriver magisteruppsats inom Biblioteks- och 
informationsvetenskap på Växjö universitet. Vi skriver om användandet av wiki som 
stöd i undervisningen. För att undersöka detta vill vi gärna delta vid ett 
undervisningstillfälle och också intervjua eleverna. I uppsatsen kommer elevernas 
åsikter att förekomma anonyma. För att det ska gå rätt till behöver vi ert medgivande. 
Vid eventuella frågor kontakta oss gärna.  
 
Mailadress: anobi04@student.vxu.se eller klcfr03@student.vxu.se  
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
/Anna Norda & Kristian Larsson 
 
 
 
Datum 
 
 
 
Målsmans underskrift  
 
 
 


