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Abstract:   
 
The purpose of this Master’s thesis is to investigate the information use in teacher 
education students’ degree projects. The first study is a reference analysis used to 
categorize the cited sources in 33 degree projects from the teacher education program at 
one Swedish university. The aim was to find out what types of sources were used, in 
particular the amount of citations to scholarly publications. The results of the reference 
analysis showed that the majority of sources used were text books. Scholarly 
publications amounted to 10% of the citations and scholarly articles were scarcely used. 
The second study consists of semi-structured interviews with six supervisors to gain 
understanding of their functions in relation to information use and to find out what 
judgements supervisors make of the reliability of sources. The supervisors were found 
to have four functions: suggest literature, refer students to the library, guide selection of 
sources and instruct on the use of literature. Doctoral theses, scholarly articles and 
research based literature are source types with a high degree of reliability according to 
the supervisors, while sources without a foundation in research were considered to have 
a low degree of reliability. The interview data was analysed using Norman Fairclough’s 
model of critical discourse analysis and the cognitive authority of source types was 
discussed. This thesis identifies a discrepancy between sources used by students and the 
supervisors’ judgements of reliable sources and the conclusion is that increased 
knowledge and use of scholarly publications holds a potential for teacher education and 
the teaching profession. 
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1 Inledning 
 
Jag arbetar med pedagogisk utveckling på ett universitetsbibliotek och funderar i denna 
roll ofta på vilka kunskaper studenter behöver för att hitta informationskällor av hög 
kvalitet att använda i sina uppsatser. I mina arbetsuppgifter ingår även att vara 
kontaktbibliotekarie för lärarutbildningen. Vid sökhjälp med lärarstudenter som gör sitt 
examensarbete blir frågor kring informationsanvändning centrala. När jag frågar 
studenterna om handledaren ställer krav på vilka typer av informationskällor som bör 
användas får jag svar liknande: ”Vi ska använda tidigare forskning, men handledaren 
ställer inga särskilda krav”. Detta får mig att undra i vilken utsträckning lärare tydligt 
uttalar sina förväntningar vad gäller studenternas informationsanvändning. Är 
studenterna medvetna om att olika typer av informationskällor anses ha olika tyngd i 
akademiska arbeten och inverkar det i så fall på vilka källor studenter väljer och väljer 
bort? Möjligen finns det en diskrepans mellan handledarnas förväntningar på 
vetenskaplig informationsanvändning och den typ av informationskällor studenterna 
väljer att använda och som också resulterar i ett godkänt examensarbete.  
 
Studenters kunskap om vilka typer av publikationer som produceras och används inom 
akademin är enligt min mening avgörande för i vilken mån de i sina självständiga 
arbeten kommer att använda vetenskapliga publikationer och här har lärarna en viktig 
uppgift. De kan förmedla hur vetenskapssamhällets kunskapsproduktion ser ut för att 
underlätta studenternas val av informationskällor. Jag vill därför undersöka vilka 
förväntningar handledare har på studenters informationsanvändning och vilken roll de 
spelar för densamma.  
 
Få utbildningar har varit så ifrågasatta och omdiskuterade på senare år som den svenska 
lärarutbildningen. Utbildningens utformning, längd och innehåll har ifrågasatts, inte 
bara inom akademin utan även i dagspressen. En sökning på lärarutbildning* och kritik* 
i PressText1 ger 88 träffar bara för år 2008. Högskoleverket (2008) presenterade en 
uppföljande utvärdering av landets lärarutbildningar 2008. Här framhålls vikten av 
forskningsbasering, vilket innebär att ”all undervisning bör ta sin utgångspunkt i 
relevant forskning” (2008, s. 23). Högskoleverket menar att det är lärare med 
vetenskaplig kompetens som kan säkerställa forskningsbaseringen. De anger även att en 
kvalitetsindikator är i vilken utsträckning vetenskaplig litteratur används på 
lärarutbildningen (Högskoleverket 2008, s. 26). Nu är en ny lärarutbildning på gång och 
i december 2008 kom betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) från 
Utredningen om en ny lärarutbildning. Här betonas också vikten av att studenterna 
använder sig av aktuell forskning (SOU 2008:109, s. 201).  
 
Det är tydligt att användning av vetenskaplig litteratur kommer att vara en viktig del 
även i den nya lärarutbildningen. Till vetenskaplig litteratur hör sådant som 
doktorsavhandlingar och vetenskapliga artiklar som granskats av ämnesexperter före 
publicering. Det leder mig till att vilja undersöka vilka informationskällor lärarstudenter 
använder i sina examensarbeten, särskilt i vilken utsträckning de använder 
vetenskapliga publikationer.  
 

                                                 
1 PressText är en databas med artiklar från svenska dagstidningar och tidskrifter i fulltext 
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1.2 Problemformulering 
 
Avsikten med detta magisterarbete är att öka kunskapen om lärarstudenters 
informationsanvändning för att främja bibliotekariers och lärarutbildares undervisning 
och handledning om informationskällor. Till källor räknas både empiriskt material och 
litteratur, men här avses huvudsakligen litteratur när begreppen informationskällor och 
källor används, d.v.s. skriftliga källor i tryckt eller elektronisk form såsom olika typer 
av böcker, artiklar, rapporter och webbdokument. Examensarbetenas empiriska 
källmaterial har inte undersökts. 
 
Forskning visar att bibliotekariers undervisning i informationssökning inte alltid har ett 
undervisningsinnehåll som motsvarar det som lärare bedömer som hög kvalitet i 
självständiga arbeten. Resultatet från Louise Limbergs och Lena Folkessons IDOL-
studie visar att undervisningen ofta fokuserar informationssökning, medan ”kvalitet i 
informationssökning i hög grad handlar om värdering och användning av information, 
inte om sökning och återfinning” (2006, s. 126). Jag menar därför att olika aspekter av 
informationsanvändning, såsom förmåga att granska informationskällor utifrån 
källkritiska kriterier och kunskap om vetenskapliga publikationer för akademiskt arbete, 
är angelägna frågor i en biblioteks- och informationsvetenskaplig undersökning med 
användarperspektiv.  
 
En aspekt av informationsanvändning rör vilka informationskällor en studentgrupp 
använder i ett visst studiesyfte. En sådan undersökning kan ge en bild av vilka typer av 
publikationer studenterna känner till och om det finns outnyttjade publikationstyper som 
har potential att tillföra studenternas arbeten något kvalitetsmässigt. Chu och Law 
(2007) fann i en longitudinell studie av forskarstuderandes 
informationssökningsexpertis att en ökad kännedom om olika typer av 
informationskällor bidrog till att deltagarna värderade dessa typer högre än tidigare. Det 
är således av vikt att högskolestuderande utvecklar kunskaper om vilka typer av 
publikationer som tillmäts högt värde inom det egna ämnesområdet.  
 
Jag har valt att undersöka vilka typer av informationskällor lärarstudenter använder och 
avgränsat min undersökning till examensarbeten som är det avslutande självständiga 
arbete som krävs av varje student för lärarexamen. I denna undersökning är jag särskilt 
intresserad av vetenskaplig informationsanvändning, eftersom det i styrdokumenten för 
högre utbildning (Högskolelag) uttrycks förväntningar om att studenter ska använda 
vetenskapliga publikationer. Dessutom framhålls i Högskoleverkets utvärderingar 
(2008) vikten av vetenskaplig litteratur i en forskningsbaserad lärarutbildning. Det finns 
också hos akademins företrädare, enligt min erfarenhet, rent generellt värderingar som 
handlar om att vetenskapliga publikationer tillmäts större värde än andra typer av 
informationskällor i ett akademiskt arbete. Det förklaras med att den kunskap som 
redovisas i en vetenskaplig publikation har tillkommit med hjälp av ett vetenskapligt 
arbetssätt och ska därför vara mer tillförlitlig än informationskällor som inte är 
forskningsbaserade.  
 
Den som handleder studenters examensarbeten har goda möjligheter att ha inflytande 
över studenternas informationsanvändning i ett uppsatsarbete. Handledare kan påverka 
studenternas val av källor genom att hjälpa studenten av välja goda tillförlitliga källor 
och välja bort olämpliga källor. Det är emellertid bra om studenter redan på ett tidigt 
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stadium i utbildningen blir vana att läsa och använda vetenskaplig litteratur för att 
senare inrikta sig på att söka dessa källor. Davis (2003) fann i en studie av studenters 
forskningsbeteende att när riktlinjer om informationskällor infördes ökade 
användningen av vetenskapliga källor. Riktlinjer om vilka typer av källor som bör 
användas kan vara ett sätt att göra studenter på kurser på lägre nivåer uppmärksamma på 
tillförlitliga källor så att de vid examensarbetet redan har denna kunskap.  
 
Det är i detta sammanhang intressant att få kunskap om hur handledare ser på olika 
typer av informationskällor och deras tillförlitlighet och användbarhet i lärarstudenters 
examensarbeten och hur de talar med studenterna om detta. Samtidigt är det av intresse 
att undersöka hur handledarna beskriver sin funktion för lärarstudenternas 
informationsanvändning. 

1.2.1 Syfte och frågeställningar 
 
Det första syftet med studien är att få kännedom om lärarstudenters 
informationsanvändning som den framträder i examensarbetenas referenslistor, särskilt 
med avseende på andelen vetenskapliga informationskällor. Syftet uppnås genom att 
göra en kvantitativ undersökning i form av en referensanalys, vilket innebär att 
undersöka vilka publikationer som refererats i ett visst verk genom att kategorisera 
källorna i referenslistan. Som utgångspunkt för referensanalysen finns följande 
frågeställning:  
 

1. Vilka typer av informationskällor refererar lärarstudenter till i sina 
examensarbeten och hur stor andel av informationskällorna utgörs av 
vetenskapliga publikationer?  

 
Mitt andra syfte är att få en ökad förståelse för handledarnas funktioner för studenters 
informationsanvändning och vilken tillförlitlighet de tillmäter olika typer av 
informationskällor med relevans för lärarstudenters examensarbeten. Med funktioner 
avses vilka uppgifter handledarna har i relation till studenternas 
informationsanvändning. För detta syfte görs kvalitativa intervjuer som analyseras 
diskursivt, särskilt används begreppet kognitiv auktoritet för att diskutera handledarnas 
bedömningar av källors tillförlitlighet. Följande frågeställningar används för 
intervjuundersökningen: 
 

2. Hur beskriver handledare sina funktioner för lärarstudenternas 
informationsanvändning i examensarbetet? 

 
3. Hur talar handledare om informationskällors kognitiva auktoritet och 

användbarhet i lärarstudenters examensarbeten? 
 
Den första kvantitativt inriktade undersökningen ger en bild av hur lärarstudenters 
informationsanvändning kan se ut i praktiken och resultatet används som underlag för 
intervjufrågorna. Referensanalysen kommer också tillsammans med 
intervjuundersökningen att kunna belysa huruvida det finns en diskrepans mellan 
studenters val av informationskällor i examensarbetet och handledarnas syn på 
tillförlitliga och användbara källor. Det är min förhoppning att dessa undersökningar 
med ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv kan bidra till kunskapen 
om högskolestuderandes informationsanvändning. 
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1.3 Avgränsningar 
 
Mitt arbete som bibliotekarie har väckt intresset för lärarstudenters 
informationsanvändning och jag vill därför undersöka hur det förhåller sig på 
lärarutbildningen på mitt lärosäte. En avgränsning till en lärarutbildningsort kan 
motiveras med att det redan finns en nationell undersökning av vetenskaplig kvalitet i 
lärarstudenters examensarbeten (Forsberg & Lundgren 2006) och att det därför skulle 
vara intressant att jämföra resultaten med denna undersökning. Det finns fördelar med 
att välja ett studieobjekt som finns nära den egna verksamheten då kännedom om 
utbildningens villkor bidrar till förståelse och möjligheten att nå ut med intressanta 
resultat ökar. Vidare har en avgränsning gjorts till att undersöka examensarbeten vid 
Institutionen för pedagogik, samtliga på grundnivå (15 hp), för att få ett homogent 
urval. De sex handledare som intervjuas är verksamma på samma institution. 
 

1.4 Uppsatsens disposition 
 
Inledningsvis presenteras arbetets två delstudier, referensanalys och 
intervjuundersökning, med syften och frågeställningar. Därefter görs en 
litteraturgenomgång med två teman: studier där metoden referensanalys använts för att 
undersöka studentgruppers informationsanvändning och studier av studenters kunskap 
om olika typer av informationskällor. De teoretiska utgångspunkterna i ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv för båda studierna beskrivs och begreppet kognitiv 
auktoritet diskuteras utförligt. Därefter presenteras kritisk diskursanalys och de redskap 
som valts ut för intervjuundersökningens analys. 
 
I kapitel fyra presenteras metodologiska val för intervjuundersökningen, såsom val av 
intervjumetod, intervjuguide, urval av informanter och tillvägagångssätt vid 
intervjuerna. En diskussion kring referensanalys som metod har förlagts till kapitel sex i 
anslutning till resultatet av referensanalysen. Avsikten med detta är att underlätta för 
läsaren genom att låta metoddiskussion och undersökningsresultat följa på varandra. I 
kapitel sex redovisas även den definition av vetenskapliga publikationer som ligger till 
grund för det kategoriseringsverktyg som utformats för referensanalysen. För att skapa 
en förståelse för den kontext som studenterna befinner sig i och en bakgrund till 
referensanalysen av examensarbeten ägnas kapitel fem åt svensk lärarutbildning och 
dess nationella och lokala styrdokument.  
 
Efter intervjuundersökningens resultatredovisning presenteras analyser av densamma 
med hjälp av en modell för kritisk diskursanalys i tre nivåer; textanalys, diskursiv 
praktik och social praktik. I anslutning till avsnittet om den sociala praktiken diskuteras 
intervjuundersökningens resultat utifrån begreppet kognitiv auktoritet. I ett avslutande 
kapitel görs en jämförande analys mellan resultaten från referensanalysen och 
intervjuundersökningen och den diskrepans som påvisas diskuteras. Här knyts därmed 
de båda undersökningarna ihop genom en diskussion kring de ställningstaganden 
studenter gör när de väljer och väljer bort olika typer av informationskällor i sina 
examensarbeten.  
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2 Litteraturgenomgång 
 
Nedanstående litteraturgenomgång redovisar studier fördelade på två teman. I den första 
delen (2.2) står metoden referensanalys i centrum. Här refereras studier där 
referensanalys använts för att undersöka studenters användning av olika typer av 
informationskällor i självständiga arbeten. Mer ingående redovisas en svensk 
undersökning av den vetenskapliga kvaliteten i lärarstudenters examensarbeten. 
Därefter följer studier (2.3) där olika metoder använts för att undersöka studentgruppers 
kunskap om informationskällor. Här är fokus på studenternas kännedom om olika typer 
av källor, särskilt vetenskaplig litteratur, och deras förmåga att värdera informationens 
tillförlitlighet och relevans.    

2.1 Informationssökning 
 
Litteratur har företrädesvis sökts i LISA, men även i ERIC, LIBRIS, Uppsök och 
BADA. Nedanstående sökord, inklusive svenska motsvarigheter i förekommande fall, 
har använts i olika kombinationer: 
 
citation analysis, reference analysis 
faculty, supervisor, instructor, tutor 
information literacy, information practice, information seeking behaviour, information 
use 
information sources, source materials 
scholarly publications, scholarly publishing, scholarly communication  
students, teacher training, teacher education 
 
Eftersom begreppet informationskälla används både om resurser för sökning och 
publikationer har en avgränsning gjorts till artiklar som handlar om studenters 
användning av informationskällor i form av böcker, artiklar, webbdokument m.m. 
Sådant som primärt handlat om sökning i informationsresurser som databaser och 
söktjänster har valts bort. Avgränsningen ”peer-reviewed journals” har gjorts 
konsekvent vid sökning i LISA och ERIC.  
 
Vad gäller svenska magisteruppsatser har jag inte kunnat hitta någon som fokuserar på 
högskolestuderandes användning av vetenskaplig information med undantag för Pilerot 
(2007) och Iseborn och Swartz (2004). Inga svenska eller internationella studier där 
handledare/högskolelärare tillfrågats om studenters användning av vetenskaplig 
information har påträffats. Uppsatser från B&I-området (biblioteks- och 
informationsvetenskap) med undersökningar av högskolelärare handlar i regel om 
lärarnas syn på informationskompetens eller erfarenheter av samverkan med 
bibliotekarier. Se exempelvis Lisa Hultgren (2008), Anna Ekenberg (2007) och Maria 
Bolmehag och Viktoria Ejnarsson Zúñiga (2007). 
 

2.2 Referensanalys av studentgruppers uppsatser 
 
Den kvantitativa delen i min studie utgörs av en referensanalys av ett antal 
examensarbetens referenslistor. I en artikel diskuterar Pilerot (2008) citeringsanalys och 
referensanalys. Begreppen har använts för samma aktivitet men bör hållas isär för att 
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undvika begreppsförvirring. Citeringsanalys innebär att man undersöker vilka författare 
som i sina publikationer citerat ett visst verk, medan referensanalys handlar om en 
undersökning av vilka publikationer ett visst verk refererar till. För citeringsanalys 
krävs bibliometriska studier med hjälp av särskilda citeringsdatabaser, medan 
referensanalys görs genom att utgå ifrån en publikations referenslista och kategorisera 
referenserna. Jag har i nedanstående litteraturgenomgång använt begreppet 
referensanalys även om citeringsanalys använts av studiernas författare.  
 
Referensanalys med olika syften 
Det finns ett flertal biblioteks- och informationsvetenskapliga studier där referensanalys 
använts med olika syften. Referensanalys kan främja referensarbete, underlätta 
beståndsuppbyggnad, samt ge underlag för att utforma undervisning i 
informationssökning (Brazzeal & Fowler 2005). Referensanalys används också i 
biblioteks- och informationsvetenskapliga studier för att undersöka vilka typer av källor 
en grupp använder. 
 
Vid Dorothy Hill Physical Sciences and Engineering Library, University of Queensland, 
undersökte tre bibliotekarier (Yu et al. 2006) 157 projektrapporter skrivna av 
kemiingenjörsstudenter under första, andra och fjärde studieåret. Syftet var att utforma 
bättre undervisning i informationssökning för studentgrupper på olika nivåer. Resultatet 
visar att studenter på högre nivå refererar fler källor och fler böcker och tidskriftsartiklar 
än förstaårsstudenter. Webbplatser refereras mycket av samtliga, men särskilt av 
förstaårsstudenterna. Samtliga grupper har problem med att skriva korrekta referenser. 
Författarna drar slutsatsen att bibliotekets undervisning bör ha olika fokus på olika 
nivåer och att undervisningen inte enbart bör ta upp sökning, utan även inkludera hur 
man tolkar och refererar information korrekt. En grupp med både vårdvetenskapliga 
forskare och biblioteksverksamma (Gannon-Leary et al. 2006) undersökte 
sjuksköterskestudenters informationsanvändning och informationskompetens, samt 
studenternas uppfattningar av vilka källor som ansågs vara evidens av hög kvalitet. En 
referensanalys av 38 paper kombinerades med fokusgruppsintervjuer kring hur 
studenterna uppfattade uppgiften; vad som var svårt och vilket stöd de fick vid 
informationssökningen. Även här användes referensanalys för en bedömning av 
studenternas kunskaper och behov av undervisning och forskarna menar att studenterna 
behöver mer kunskap om informationssökning av elektroniska källor och att kritiskt 
värdera källor.  
 
I en studie vid Department of Information and Communications på Manchester 
Metropolitan University (Brophy et al. 2003) undersöktes 16 masteruppsatser för att se 
vilken typ av material som användes och om källorna fanns i elektronisk form. Antalet 
referenser varierade mellan 28 och 112 med ett medeltal på 65,5. Tidskriftsartiklar 
utgjorde största kategorin med 34% följt av böcker med 24%. Resultatet visar också att 
få studenter refererar till elektroniska versioner av källorna även om sådana finns och 
författarna menar att det kan bero på studenters osäkerhet att referera elektroniska 
källor. Lucy A. Tedd (2006) undersökte med hjälp av referensanalys 100 
masteruppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap vid University of Wales 
Aberystwyth. Syftet var att mäta användningen av ämnets tidskrifter. Som komplement 
fick studenterna i en enkät svara på hur de fann sina referenser. Sammanlagt refererades 
263 tidskrifter, men resultatet visar att de tidskrifter som refererats mest inte inkluderar 
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några av de fem tidskrifter inom B&I som hade högst ”impact factor”2 2005. Tedd 
konstaterar därför att studenterna föredrar praktiskt inriktade facktidskrifter framför 
vetenskapliga tidskrifter, och hon menar att det kan bero på att masterstudenterna 
arbetar på bibliotek och väljer uppsatsämnen som är mer praktiskt inriktade.  
 
Jag har funnit två magisteruppsatser där referensanalys använts. Jessica Iseborn och 
Sofia Swartz (2004) undersökte 245 B&I-studenters magisteruppsatser med 
referensanalys för att bl.a. se i vilken utsträckning studenterna refererat till akademiska 
tidskrifter jämfört med andra källtyper. Uppsatsförfattarna fann att studenternas 
referenser enbart i 4,5% av fallen gick till akademiska tidskrifter och konstaterar att den 
betydelse forskare tillskriver den akademiska tidskriften inte delas av studenterna. Ola 
Pilerot (2007) undersökte designingenjörsstudenters och sjuksköterskestudenters 
informationsanvändning. Hans referensanalys visade att sjuksköterskestudenterna 
refererar vetenskaplig information i betydligt högre grad än designingenjörsstudenterna, 
vilket enligt Pilerot (2007, s. 79) beror på att de förra strävar efter att ingå i samma 
praktikgemenskap som lärare och verksamma inom professionen.  
 
Den sista rapporten av en longitudinell studie (Davis 2003) redovisar undersökningar av 
studenters forskningsbeteende i en kurs i mikroekonomi på Cornell University. 
Referenser från sammanlagt 268 paper från 1996, 1999, 2000 och 2001 analyserades. 
Kategorierna utgjordes av: bok, vetenskaplig tidskrift, facktidskrift, dagstidning, 
webben och övrigt. Under perioden 1996 till 2000 ökade referenserna i antal, men 
innehöll något färre vetenskapliga publikationer. Särskilt minskade böcker till förmån 
för webbkällor. 2001 infördes tydliga riktlinjer om att minst fem granskade artiklar eller 
pre-prints skulle användas och att ofullständiga referenser inte accepterades. Detta 
förändrade studenternas referensvanor i stor utsträckning. Webbkällor och 
dagstidningsartiklar minskade till förmån för tidskriftsartiklar och böcker. Den 
minskande användningen av vetenskapliga källor uppfattades av läraren som ett 
problem som löstes när tydliga riktlinjer infördes. Författaren argumenterar för riktlinjer 
som ett sätt att lära studenterna skilja mellan olika typer av källor och utveckla förmåga 
att välja ur denna mångfald: 
 

Setting minimum guidelines in assignments ensures that students will attempt to identify 
relevant scholarly literature in their subject field. It helps students to develop the skills 
necessary to distinguish scholarly resources from popular ones and gives students the 
ability to choose from a multitude of sources without being unduly prescriptive. (Davis 
2003, s. 49) 
 

Utan riktlinjer har studenter svårare att uppfatta att olika typer av källor tillmäts olika 
värde inom akademin. Riktlinjerna påverkade också webbreferensernas beständighet 
positivt. 
 
Kategorisering 
Kategorisering av referenserna visar på viss problematik, särskilt vad gäller hanteringen 
av webbkällor. Bradley Brazzeal och Robert Fowler (2005) analyserade referenserna i 
43 masteruppsatser i skogsvetenskap vid Mississippi State University och referenserna 
kategoriserades som; tidskriftsartiklar, böcker, uppsatser och avhandlingar, 
                                                 
2 I databasen Journal Citation Reports rankas vetenskapliga tidskrifter baserat på hur ofta artiklarna 
citerats under en viss period, vilket ger tidskriften viss ”impact factor”. 
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konferenspublikationer, publikationer från regeringen och universitet, förenings- och 
företagsrapporter, övrigt. Kategoriseringen ter sig problematisk, särskilt 
sammanslagningen av publikationer från regering och universitet, samt att det i övrigt-
kategorin döljer sig bl.a. webbplatser. Kategoriseringen kan därför ge missvisande 
resultat. Charles Oppenheim och Richard Smith (2001) vid Department of Information 
Science, Loughborough University, har analyserat 60 kandidatuppsatsers 
refererenslistor, 20 vardera från åren 1997, 1998, 1999. Syftet var att se vilka typer av 
källor som använts och om det förändrats över treårsperioden. Som komplement fick 
andra- och tredjeårsstudenter svara på en enkät om attityder till informationskällor och 
motiv för att referera särskilda källor. Böcker utgjorde största kategorin med 40,2%, 
följt av tidskriftsartiklar med 29,5% och Internetkällor 9,3%. En analys av de 
individuella åren visar att referenser till tidskrifter minskade från 32,1% 1997 till 24,8% 
1999 medan Internetkällor ökade från 1,9% till 17,2% under perioden. Dessa siffror är 
dock missvisande, anser jag, då alla referenser med URL har förts till kategorin 
Internetkällor, även referenser till tidskriftsartiklar som använts i elektronisk version. 

2.2.1 Vetenskaplig kvalitet i lärarstudenters examensarbeten 
 
Det finns även en svensk studie med referensanalys av lärarstudenters examensarbeten. 
Efter 2004 års utvärdering av lärarutbildningen lät Högskoleverket utföra en granskning 
(Forsberg & Lundgren 2006) av lärarstudentuppsatsers vetenskapliga kvalitet jämfört 
med tre andra utbildningar. I det följande lyfts särskilt studiens jämförelser mellan 
lärarutbildning och sjuksköterskeutbildning fram, eftersom båda är 
professionsutbildningar och därför intressanta att jämföra. Utöver expertgranskning har 
uppsatsernas referenslistor analyserats utifrån följande aspekter: antal referenser, antal 
referenser på annat språk än svenska, antal vetenskapliga artiklar/forskningsrapporter, 
offentligt material, utbildningstexter, samt press. Endast en tabell (Forsberg & Lundgren 
2006, s. 25) över medelvärden och spridning för aspekterna: annat språk än svenska och 
vetenskapliga artiklar/forskningsrapporter finns med i rapporten. Det är därför 
motiverat att mer ingående undersöka lärarstudenters referenser. Även här har 
kategoriseringen vållat problem:  
 

Kategoriseringen av å ena sidan vetenskapliga artiklar och rapporter och å andra sidan 
enklare forskningsöversikter och litteratur utformad för utbildning och undervisning är 
grov och på intet sätt entydig. Det innebär i vissa fall att framför allt litteratur som 
hänförts till den senare kategorin kunde ha förts till den förstnämnda. Det är dock vår 
bedömning att detta inte förändrar den huvudsakliga bilden av resultaten. (Forsberg & 
Lundgren 2006, s. 24) 

 
Antalet referenser i samtliga uppsatser varierar mellan 7 och 108, med ett medelvärde 
på 26 och en standardavvikelse på 14. Det är följaktligen stor variation mellan 
uppsatserna. Lärarprogrammets medelvärde ligger på 22 referenser, med i medeltal 3 
vetenskapliga artiklar/forskningsrapporter. Motsvarande siffror för 
sjuksköterskeprogrammet är 33 respektive 19. Antalet referenser på annat språk än 
svenska är i medeltal 1 respektive 18 (Forsberg & Lundgren 2006, s. 23-25). Det är 
således stora skillnader mellan uppsatserna på lärarprogrammet och 
sjuksköterskeprogrammet vad gäller antal referenser, användning av vetenskapliga 
publikationer, samt publikationer på annat språk än svenska. Det blir här tydligt att 
andelen referenser till vetenskaplig litteratur påverkas av studenternas val av metod. 
Sjuksköterskeprogrammets uppsatser består till 90% av litteraturstudier, d.v.s. analyser 
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av vetenskapliga artiklar, medan lärarprogrammets uppsatser till största delen (63%) 
består av intervjustudier (Forsberg & Lundgren 2006, s. 23). Undersökningsmetoden 
ger upphov till det stora antalet vetenskapliga publikationer i sjuksköterskeprogrammets 
uppsatser. Att jämföra dessa med andra uppsatser blir därför inte rättvisande om 
slutsatsen blir att fler vetenskapliga arbeten automatiskt innebär högre vetenskaplig 
kvalitet.  
 
Den typiska uppsatsen på lärarutbildningen domineras av referenser till 
undervisningslitteratur och böcker som sammanfattar forskning (Forsberg & Lundgren 
2006, s. 39). Rapportförfattarna menar att det låga antalet vetenskapliga källor inte 
behöver betyda att lärarstudenterna har bristande kunskaper om uppsatsens 
ämnesområde: 
 

Däremot innebär det att studenterna i samband med uppsatsarbetet i mindre omfattning 
kommer i kontakt med vetenskapliga primärtexter och därmed också konkretiseringar på 
hur till exempel teori och empiri kan relateras till varandra och nyttjas på ett fruktbart sätt 
i analyser och tolkningar av resultat. (Forsberg & Lundgren 2006, s. 25) 

 
Författarna vill framhålla att det finns ett värde i att studenter läser vetenskapliga 
publikationer och samtidigt lär sig ett vetenskapligt arbetssätt. Denna möjlighet går 
förlorad om studenter enbart använder forskningsbaserad litteratur, d.v.s. litteratur som 
bygger på forskningsresultat, men som inte har den struktur eller innehåller de moment 
av t.ex. teori och metod som kännetecknar vetenskapliga rapporter. Studiens resultat 
(Forsberg & Lundgren 2006, s. 31) visar att det finns ett positivt samband mellan å ena 
sidan experternas helhetsomdöme och å andra sidan antal referenser och referenser på 
annat språk än svenska. En liknande tendens finns vad gäller referenser till vetenskaplig 
litteratur.  
 

2.3 Studenters kunskap om olika typer av informationskällor 
 
Olika gruppers förhållande till informationskällor kan även studeras med andra metoder 
än referensanalys. Inom projektet Lärarstudenters informationshantering i 
examensarbetet har bibliotekarier vid Göteborgs och Stockholms universitetsbibliotek 
gjort observationer och intervjuer vid examinering av examensarbeten. 
Göteborgsstudien har rapporterats i antologin Pedagogiskt arbete i teori och praktik 
(Lyngfelt 2009). Studenterna tillfrågades om vilka källor de använt, hur de hittat 
källorna och varför de valt källorna. Svaren visar att kurslitteratur använts i stor 
utsträckning. En examinator påtalar att: ”bristen på primärkällor är ett återkommande 
problem och att studenterna tenderar att nöja sig med (redan kända) sekundärkällor” 
(Lyngfelt 2009, s. 207) och författarna menar att studenternas motivation att använda 
vetenskaplig litteratur sjunker när kurslitteraturen består av läroböcker: 
 

Ett problem för studenterna skulle kunna vara att delar av kurslitteraturen under 
lärarutbildningen utgörs av omarbetade, vetenskapliga texter av lärobokskaraktär, utan de 
metod- och teoriavsnitt som ingår i till exempel doktorsavhandlingar. Risken är då 
överhängande att intresset för att söka upp forskningens primärkällor sjunker, dels för att 
det innebär en större arbetsinsats från studenternas sida, dels för att studenterna kan få 
intrycket att de redan delgivits ”det väsentliga” av innehållet i de framställningar de tagit 
del av. (Lyngfelt 2009, s. 209) 
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I studien diskuteras en koppling mellan den kurslitteratur som används på 
lärarutbildningen och de källor som studenterna refererar i sina examensarbeten och här 
aktualiseras därmed ett fenomen som påtalats i andra studier. De källor och källtyper 
som redan är kända bedöms som relevanta och används mer än källor som inte 
förekommit i utbildningen i större utsträckning. På Gustavus Adolphus College, St. 
Peter, gjorde bibliotekarie Michelle Twait (2005) en undersökning av 13 
grundstudenters relevanskriterier vid urval av informationskällor. Studien genomfördes 
med intervjuer, tänka-högt-protokoll och observationer. Resultatet visar att källans 
ämnesinnehåll angavs mest frekvent som relevanskriterium följt av förtrogenhet, 
trovärdighet och bekvämlighet. Det mest intressanta resultatet är enligt min mening att 
förtrogenhet med en källa kom redan på andraplats som relevanskriterium vid urval. Det 
tyder på att studenter ogärna investerar tid i att bekanta sig med nya 
informationsresurser och ny litteratur om de redan har kännedom om källor som de 
anser är användbara. En möjlig väg blir därför att som i Davis studie (2003) ställa krav 
på användning av specifika typer av källor vid uppgifter på lägre nivåer, för att 
studenter under sin avslutande uppsats ska ha en lägre tröskel för användning av 
vetenskapliga informationskällor.  
 
Samuel Kai-Wah Chu och Nancy Law (2007) vid University of Hong Kong, Faculty of 
Education, har rapporterat en longitudinell studie av 12 doktorander i pedagogik och 
ingenjörsvetenskap. Studien fokuserar på de forskarstuderandes utveckling av 
informationssökningsexpertis, särskilt deras ökande kunskaper om olika typer av 
informationskällor och uppfattningar om deras betydelse för forskarstudierna. I 
återkommande enkäter får deltagarna vikta informationskällor och resultaten visar att 
ökad kännedom om en källa bidrar till att källan får högre vikt. Studenternas 
informationsbehov förändrades över tid från generell information till specifik och 
slutligen till den mest aktuella informationen. Därigenom uppfattas olika typer av 
informationskällor som betydelsefulla vid olika stadier under forskarstudierna. 
Forskarna drar slutsatsen att ökad kunskap om olika typer av källor bidragit till en 
utveckling av de forskarstuderandes informationssökningsexpertis. 
 
Randall McClure, lektor vid Department of Language and Literature, Florida Gulf Coast 
University, och Kellian Clink (2009), bibliotekarie vid Minnesota State University, har 
undersökt 100 uppsatser i kursen uppsatsskrivning (English composition), först med 
referensanalys och därefter gjordes en närmare granskning av de webbkällor (48%) som 
refererats. Dessutom gjordes fokusgruppsintervjuer med både lärare och studenter kring 
kriterier för bedömning av källornas aktualitet, auktoritet och partiskhet. Författarnas 
granskning visar att bedömningar av källors auktoritet och partiskhet görs ofullständigt. 
Studenterna diskuterar inte i tillräcklig utsträckning vem som står bakom ett påstående 
eller risken med att använda källor från intressegrupper i ämnen som uppvisar stora 
åsiktsskillnader, som exempelvis abortfrågan. Fokusgruppsintervjuerna visade att 
lärarna ser behovet av att analysera och värdera informationskällor, medan studenterna 
inte bryr sig i samma utsträckning. Särskilt kriterierna auktoritet och partiskhet är trots 
undervisning svåra att få studenterna att förstå och använda sig av enligt lärarna. 
Författarna rekommenderar uppgifter som övar studenternas förmåga att värdera 
informationskällor, inklusive uppgifter som ställer krav på användning av särskilda 
typer av källor. 
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2.4 Sammanfattning av litteraturgenomgång 
 
Litteraturgenomgången visar att referensanalys är en fungerande metod för att 
undersöka en grupps användning av informationskällor, men frågor kring kategorisering 
har dykt upp. Antalet kategorier är för få för mitt syfte och i några fall kan 
kategoriseringen bli missvisande då definitionen av webbkällor och vetenskapliga 
publikationer är oklar. Jag har därför för avsikt att vara utförlig i kategoriseringen och 
tydligt motivera vad som placeras i respektive kategori. Den svenska rapporten om 
lärarstudenters examensarbeten (Forsberg & Lundgren 2006) har gett uppslag till att 
undersöka fördelningen mellan svensk och icke-svenskspråkig litteratur och resultatet 
på nationell nivå kan också jämföras med denna studies referensanalys på ett lärosäte. 
Referensanalys kan lämpligen kombineras med andra metoder för att belysa en 
problemställning på olika sätt. Några av studierna ovan har kompletterat referensanalys 
med: diskursanalys av dokument (Pilerot 2007), intervjuer (Gannon-Leary et al. 2006), 
enkät (Oppenheim & Smith 2001) och (Tedd 2006). Jag ser därför en styrka i att 
kombinera referensanalys med intervjuer för att bättre belysa lärarstudenters 
informationsanvändning. 
 
Studierna om studentgruppers kunskap om informationskällor uppvisar intressanta 
resultat. Studenter måste ha kännedom om olika typer av källor för att kunna värdera 
dem som användbara, och förtrogenhet är ett relevanskriterium som kan komma före 
tillförlitlighet vid urval. Studenter visar ofta bristande förmåga att värdera källor och 
använder gärna källor som är lätta att få tillgång till, trots att det finns andra källor som 
de anser vara mer trovärdiga. Genomgången av studier har bidragit till utformningen av 
intervjufrågor. Särskilt intressant att fråga om är hur handledarna talar med studenter 
om ett källkritiskt förhållningssätt vid urval av källor och hur de ser på användningen av 
vetenskapliga publikationer jämfört med andra typer av informationskällor, och om de 
försöker påverka studenterna i detta avseende. Sammanfattningsvis har 
litteraturgenomgången stärkt min uppfattning om att referensanalys är en lämplig metod 
för att undersöka lärarstudenters användning av informationskällor i examensarbetet och 
att en sådan undersökning kan kombineras med intervjuer av handledare för att få en 
ökad förståelse för deras roll för lärarstudenters informationsanvändning.  
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3 Teori  
 
I detta kapitel redovisas de teoretiska utgångspunkterna för referensanalysen och 
intervjuundersökningen. En diskussion kring ett socialkonstruktionistiskt perspektiv för 
studier av informationspraktiker utgår ifrån att de informationskällor som refereras i 
akademiska arbeten likaväl som bedömningar av olika informationskällors 
tillförlitlighet har sin grund i konventioner som vuxit fram i en social kontext genom 
dialog inom olika grupperingar. Vidare behandlas begreppet kognitiv auktoritet som 
används för en diskussion om bedömningar av informationskällors grad av 
tillförlitlighet. Avslutningsvis behandlas kritisk diskursanalys, som teoretiskt knyter an 
till socialkontruktionismen och erbjuder verktyg för analys, och de verktyg som valts ut 
för analysen av intervjuundersökningen beskrivs.  

3.1 Teoretiskt perspektiv för studier av informationsanvändning 
 
Det finns ingen särskild teori som kan användas för studier av informationssökning och 
informationsanvändning, konstaterar Donald Case (2007, s. 148-150), forskare och 
lärare vid College of Communication and Information Studies, University of Kentucky. 
Det har under lång tid varit vanligt att forskare i dessa studier inte redovisat någon 
teoretisk anknytning, menar Case. De senaste decennierna har dock teorier från en rad 
olika discipliner som sociologi, psykologi, kommunikationsvetenskap och 
språkvetenskap kommit att användas i informationssökningsstudier.  
 
Studier av informationsanvändning bör ha en teoretisk utgångspunkt som beaktar det 
sociala sammanhang personer befinner sig i när de exempelvis resonerar kring val av 
informationskällor för olika syften. Genom dialog sker förhandlingar kring vilken 
position någon tar i olika frågor och hur dessa positioner uttrycks, exempelvis hur en 
person uttrycker sig om informationskällors tillförlitlighet och användbarhet. 
Informationsanvändningsstudier förutsätter därför ett teoretiskt perspektiv som 
fokuserar språket som en del av människors sociala praktik och lägger vikt vid 
kontextens betydelse för hur människor värderar exempelvis informationskällors 
användbarhet. I en samling med teoretiska perspektiv för studier av 
informationsbeteende ger Kimmo Tuominen, Sanna Talja och Reijo Savolainen (2005) 
en översikt av socialkonstruktionismen som teoretiskt perspektiv för studier av 
informationspraktiker. Socialkonstruktionismen fokuserar språkanvändning i olika 
kontexter och erbjuder därför enligt författarna ett fruktbart perspektiv för studier av 
människors redovisningar av vilka antaganden de gör när de använder information.  
 

3.2 Socialkonstruktionism 
 
Socialkonstruktionism är en samlande beteckning för nyare teoribildningar som används 
vid studier av samhället och vars anhängare bl.a. har det gemensamt att de ser ett 
samband mellan kunskap och sociala processer (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 
11f). Det innebär att människors kunskapsbildning sker i ett socialt sammanhang där de 
förhandlar om vad som ska betraktas som kunskap inom ett visst område och att 
kunskap därför aldrig är beständig utan bara tillfällig. Över tid förändras synen på 
kunskap och den kultur vi lever i påverkar hur vi betraktar kunskap om världen.  
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Forskaren ser språkliga processer som grundläggande för hur mening skapas och 
kunskapens gränser markeras av diskurser som kategoriserar världen. Diskurs kan 
beskrivas som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av 
världen)” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 7). När olika sätt att tala om och förstå 
en företeelse är en naturlig konsekvens av att människor betraktar sin omvärld från olika 
perspektiv, innebär det att kunskapsproduktion alltid är positionerad (Talja et al. 2005, 
s. 90). Det finns ingen ren position utan en spänning mellan olika positioner. Ord har 
inte fasta betydelser när de används i olika sammanhang och därför betonar 
socialkonstruktionisterna kontexten och att språkanvändning är beroende av vilket 
perspektiv man har.  

3.2.1 Ett socialkonstuktionisktiskt perspektiv på informationspraktiker 
 
Författartrion Talja, Tuominen och Savolainen (2005) jämför i en artikel 
socialkonstruktionismen3 med två andra vetenskapsteoretiska perspektiv som används 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen (B&I); konstruktivism och kollektivism. 
I B&I-studier med kollektivistiska och socialkonstruktionisktiska utgångspunkter 
betraktar forskarna i båda fallen kontexten som viktig när informationspraktik och 
kunskapsorganisation undersöks. Skillnaden ligger i att medan de förra väljer 
kunskapsdomäner och deras informationspraktiker som primärt undersökningsobjekt, 
väljer de senare att studera diskursiva praktiker och den kunskapsproduktion som sker 
inom dessa praktiker (Talja et al. 2005, s. 92).  
 
Med ett socialkonstruktionistiskt perspektiv betraktas information som en konstruktion 
som producerats i en social kontext, menar Tuominen och Savolainen (1997). 
Författarna ger exempel på hur människor, särskilt i kontroversiella eller känsliga 
frågor, gärna refererar till trovärdiga källor för att stärka sina påståenden och ge intryck 
av att det de säger är sant. Här använder talaren information som bevis för att en viss 
ståndpunkt bör tas och försöker på detta sätt bli betraktad som trovärdig. Information 
och informationssystem formas i ömsesidig påverkan med en social praktik där 
människor använder olika diskursiva mönster i sitt tal och därigenom påverkar sin 
informationspraktik. Om en viss typ av informationskälla lyfts fram som viktig i en 
social gruppering, t.ex. ett lärarkollektiv, kommer denna grupp förmodligen att påverkas 
till att öka användningen av denna källtyp, vilket i sin tur kan påverka studenters 
informationspraktik. Med ett socialkonstruktionisktiskt perspektiv ska handledares tal 
om användbara informationskällor undersökas och de diskursiva mönster de uppvisar 
identifieras.  
 
Socialkonstruktionismen har kritiserats för att vara anti-realistisk genom att det vi 
betraktar som verkligt bara skulle vara olika positioner i en diskurs. Annan kritik 
handlar om att perspektivet utesluter att andra delar av mänskligt liv, t.ex. kroppsliga 
faktorer, skulle spela roll i vår sociala verklighet, eftersom det då rör sig om icke-
språkliga enheter som inte kan ingå i en diskurs (Talja et al. 2005, s. 90-91). Idén om att 
det finns en verklighet utanför diskursen som får mening genom vårt sätt att tala om den 
är rimlig. Ett angreppssätt som betraktar den diskursiva praktiken som en del av den 
sociala praktiken, och där de båda praktikerna påverkar varandra ömsesidigt kommer 

                                                 
3 Talja, Tuominen och Savolainen (2005) använder både termen socialkonstruktionism och det kortare 
konstruktionism i sin artikel, men jag har valt termen socialkonstruktionism för enhetlighetens skull. 
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därför att användas. Detta angreppssätt beskrivs närmare i avsnittet om kritisk 
diskursanalys nedan.  
 
Informationsbeteende eller informationspraktiker 
Det finns behov av ett bra begrepp som kan användas vid beskrivningar av hur 
människor förhåller sig till och interagerar med information i olika avseenden. 
Begreppet ska kunna inkludera olika aspekter av informationssökning och 
informationsanvändning och de bedömningar och ställningstaganden som dessa 
aktiviteter ger upphov till. Det mest frekvent använda begreppet är 
informationsbeteende (information behaviour) som har blivit en etablerad term för ett 
vitt spektrum av informationsrelaterade fenomen (Case 2007, s. 81). Reijo Savolainen 
(2007), professor vid Department of Information Studies, University of Tampere, 
diskuterar i en artikel begreppen informationsbeteende och informationspraktik. De 
utgör enligt Savolainen två paraplybegrepp som innefattar ett antal underordnade 
begrepp för olika företeelser. Författaren menar att studier av informationsbeteenden 
fokuserar individen och hur denne tänker och beter sig i anslutning till ett 
informationsbehov och hänsyn tas inte i tillräcklig utsträckning till omgivande 
kontextuella faktorer. Problemet med detta perspektiv är dessutom att tänkande inte kan 
observeras, eftersom det rör sig om ett inre, kognitivt beteende (Savolainen 2007, s. 
115). Savolainen för fram begreppet informationspraktik som inbegriper ett 
kontextorienterat sätt att angripa forskningsfrågor, eftersom det utgår ifrån att 
informationssökning och -användning sker i en social kontext och genom dialog. Jag 
avser att använda begreppet informationspraktik när en sammanfattande term behövs. 
Begreppen informationssökning och informationsanvändning, som är underordnade 
informationspraktik, används när de på ett tydligare sätt beskriver resonemangen.  
 
Olof Sundin, docent och universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap, 
Lunds universitet, går på samma linje som Savolainen och argumenterar i ett 
konferensbidrag (2008) för ett ökat forskningsintresse kring sociala aspekter av 
informationssökning och -användning. Sundin menar att forskning kring 
informationspraktiker kan undvika dikotomin som uppstått inom B&I-området mellan 
systemcentrerad och användarcentrerad forskning genom att forskarna istället 
intresserar sig för informationens art och hur den formar och formas av användare i 
olika informationspraktiker, som till exempel Wikipedia med dess kollaborativa 
uppbyggnad. Kontexten blir därför avgörande för forskning om informationspraktiker 
som enligt författaren bör fokusera på hur deltagarna i en gemenskap rättfärdigar sina 
informationspraktiker. Sundin använder här begreppet community of justification för att 
beskriva hur det inom en viss grupp förhandlas om vilket värde som bör tillmätas olika 
informationskällor och där olika diskurser, som i fallet med sjuksköterskornas 
vårdvetenskapliga och medicinska diskurser, både tillåter och begränsar gruppens 
informationspraktiker. Sundins argumentation om att informationens art och format är 
avgörande för hur deltagare i olika gemenskaper både påverkas av och i sin tur påverkar 
informationskällornas utformning är högst rimlig. Det är därför intressant att undersöka 
vilka diskurser som kan förekomma i handledares tal om tillförlitliga informationskällor 
som ett exempel på socialt och kontextuellt formade informationspraktiker. 
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3.2.2 Att referera – en slags informationspraktik 
 
Lärarstudenters informationspraktik studeras i detta magisterarbete genom 
referensanalys av examensarbeten. Att referera är en social praktik på så sätt att 
konventioner växer fram i de sociala sammanhang där referenser är viktiga som 
markörer för ett vetenskapligt arbetssätt, företrädesvis inom akademisk verksamhet. Vid 
referensanalys uppstår därför frågor kring varför t.ex. studenter refererar som de gör. I 
en studie (Oppenheim & Smith 2001, s. 313) kompletterades referensanalysen med en 
enkät där studenter fick svara på vilka motiv de hade för att referera. Nära 40% svarar 
att de inkluderat referenser för att de förväntade sig bättre betyg med fler referenser, 
36% tar upp verk vars författare anses vara ledande inom fältet och 7% refererar till den 
lärare som rättar studentens arbete i hopp om bättre betyg. I dessa fall kan motiven 
bakom refererandet kopplas till den sociala praktiken. Att referera kan därför inte enbart 
ses som en individuell verksamhet med strikt vetenskapliga syften, utan måste betraktas 
som en informationspraktik i en social kontext. Att referera fungerar som statusmarkör 
både för den som refererar och den som blir refererad. Studenterna visar genom 
referenser att de förstått det vetenskapliga arbetssättet och förväntar sig att mängden 
referenser påverkar betygssättning positivt. 
 
Jeppe Nicaolaisen (2003), lektor vid Danmarks Biblioteksskole, diskuterar i ett 
konferenspaper refererande som en social verksamhet. Han hävdar att det behövs en 
teori för refererande som tar hänsyn till olika discipliners sociokulturella konventioner. 
Nicolaisen skissar på en teoretisk modell som består av: ”the socially established 
disciplines, research traditions, problems, theories, conventions for citing, and 
documents which confront citing authors” (Nicolaisen 2003, s. 18) och han menar att 
dessa delar interagerar på olika sätt. Nicolaisen konstaterar att teorin behöver utvecklas, 
bl.a. genom empiriska studier. En teori som bygger på refererande som social praktik 
bör innefatta en komponent som handlar om de motiv som kan ligga bakom en referens. 
För vilka syften refererar forskare och studenter? När forskaren kan ha motiv som 
handlar om att positionera sig inom sitt område genom att referera forskare som tillhör 
”rätt” forskningsfält, har studenten förmodligen andra syften som handlar om att 
demonstrera sitt kunnande inom ämnet och akademiskt skrivande för att bli godkänd. 
En referens kan således ses både som en akademisk konvention för att ärligt och öppet 
redovisa sina källor, och samtidigt kan det finnas ett särskilt syfte bakom referensen 
som ger en signal till den läsare som kan tolka motivet bakom referensen. Empiriska 
studier, som i exemplet Oppenheim och Smith (2001) ovan, skulle med utgångspunkt i 
Nicolaisens modell kunna utveckla modellen och inkludera ”conventions and motives 
for citing”.  
 
De teoretiska utgångspunkterna i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv ligger därmed 
till grund för uppsatsens båda delstudier; referensanalys och intervjuundersökning, och 
används i en diskussion kring en jämförelse av undersökningarnas resultat i kapitel nio.  
 

3.3 Kognitiv auktoritet 
 
De informationskällor som används i studentuppsatser är sannolikt källor som 
handledare anser är tillförlitliga. Det är därför av intresse att undersöka hur handledare 
resonerar kring informationskällor de rekommenderar studenter. För detta behövs 
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teoretiska resonemang kring informationskällors tillförlitlighet. Patrick Wilsons (1983) 
teori om andrahandskunskap och kognitiv auktoritet är användbar här. Wilson utgår 
ifrån det faktum att mycket lite av det vi kan har vi förstahandskunskap om. Vi måste 
därför lita till andras kunskap. Frågan blir då vilka personer och andra källor vi tror har 
kunskap och som vi väljer att lita på. Det är dessa andrahandskällor som är våra 
kognitiva auktoriteter. Wilson (1983, s. 13-15) formulerar tre utgångspunkter för 
kognitiv auktoritet hos en person:  
 

• Kognitiv auktoritet inbegriper en relation mellan minst två människor. Det 
räcker inte att vara en expert, en person måste vara en kognitiv auktoritet för 
någon annan. 

• Kognitiv auktoritet finns i olika hög grad. En person kan ha lite eller mycket 
kognitiv auktoritet för någon annan. 

• Kognitiv auktoritet berör ett särskilt ämnesområde. Någon är en kognitiv 
auktoritet inom ett område, men inte nödvändigtvis andra ämnesområden. 

 
Det är inte bara personer som kan vara kognitiva auktoriteter. Wilson (1983, s. 81-82) 
menar att institutionell kognitiv auktoritet finns hos litteratur, mätinstrument, 
organisationer och institutioner, särskilt vetenskapssamhället. En texts kognitiva 
auktoritet är relaterad till författarens kognitiva auktoritet och påverkas därför av om vi 
väljer att lita på personen eller institutionen som står bakom texten. 
 
I en utbildningskontext blir Wilsons teori mycket användbar. Handledningssituationen 
är en relation mellan student och lärare där frågor om kognitiv auktoritet blir aktuella, 
både vad gäller läraren som person och de informationskällor läraren föreslår. Studenter 
måste avgöra vilken grad av kognitiv auktoritet de tillmäter läraren och 
informationskällorna, och lärarens kognitiva auktoritet kommer att spela roll för 
studentens handlande. Förväntar sig läraren att studenten använder vetenskapliga 
artiklar i en uppsats är det troligt att studenten gör det. På motsvarande sätt kanske 
vetenskapliga publikationer lyser med sin frånvaro i de uppsatser där handledaren inte 
lyft fram någon typ av informationskälla framför någon annan. Lärares höga kognitiva 
auktoritet hänger samman med ett resonemang Wilson för om administrativ auktoritet 
och han menar att det finns en koppling mellan kognitiv auktoritet och makt. Om vi vill 
uppnå något kan det påverka vem vi tror och litar på; ”What we come to think depends 
on what we want – not what we want to believe, but what we want to get” (Wilson 
1983, s. 129-130). Wilson pekar här på något mycket väsentligt i 
utbildningssammanhang. Studenter vill få sina uppsatser godkända och gör därför i stor 
utsträckning som de tror att läraren vill.    
 
Wilson (1983, s. 39) diskuterar även kopplingen mellan kognitiv auktoritet och 
kunskapsindustrin. Ett universitet är ett tydligt exempel på en kunskapsindustri där 
människor arbetar systematiskt med att producera ny kunskap. Wilsons diskussion 
handlar om hur olika grupper ser på vetenskaplig information och vad som kan räknas 
dit. De som arbetar i kunskapsindustrin, forskarna, strävar efter hög kognitiv auktoritet 
genom att publicera sig i vetenskapliga tidskrifter med ett peer-review-förfarande4. 
Systemet kan inte slå fast vad kunskap är i alla tider och en kamp om auktoritet sker på 
olika arenor: 

                                                 
4 Peer-review innebär att en artikel granskas av anonyma ämnesexperter före publicering i en 
vetenskaplig tidskrift för att säkra artikelns kvalitet.  
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One can view the public sector of the knowledge industry as a collection of arenas of 
struggle for authority. Each actor in the arena tries to force others to recognize him as 
having the highest possible degree of cognitive authority within the sphere of the 
struggle. (Wilson 1983, s. 43)  

 
Det är en fråga om intellektuell smak hur eget och andras intellektuella arbete värderas 
och denna smak förändras över tid, menar Wilson (1983, s. 60). Läraren fostrar 
studenten till att utveckla rätt smak i syfte att studenten ska socialiseras in i en praktik 
för att så småningom bli betrodd att självständigt utföra ett vetenskapligt arbete (Wilson 
1983, s. 66-67).  
 
Wilsons teoretiska resonemang passar väl in i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. 
Kognitiv auktoritet hos personer och informationskällor kan bara utvecklas i sociala 
relationer där språket används för förhandlingar om graden av kognitiv auktoritet. 
Bedömningen att vetenskapliga publikationer har hög kognitiv auktoritet bidrar därför 
till att forma en vetenskaplig diskurs inom akademins sociala praktiker. Det är därför 
intressant att undersöka i vilken utsträckning handledare ansluter sig till en vetenskaplig 
diskurs i resonemang om användbara informationskällor. Begreppet kognitiv auktoritet 
används i en diskussion om intervjuundersökningens resultat i relation till handledarnas 
bedömningar av informationskällors kognitiva auktoritet.  

3.3.1 Kontextens betydelse för bedömning av kognitiv auktoritet  
 
Begreppet kognitiv auktoritet har använts i studier på socialkonstruktionistisk grund. 
Pamela McKenzie (2003) har gjort intervjuer med blivande tvillingmammor om hur de 
bedömer informationskällors kognitiva auktoritet. Deras källor är läkarna och den 
biomedicinska kunskap de representerar, och egna och andras erfarenheter av 
tvillinggraviditeter. McKenzies resultat visar att deltagarna inte alltid tillmäter 
medicinsk kunskap hög auktoritet. De ifrågasätter medicinsk kunskap och litar ibland 
mer på sin egen kropps signaler eller på den kunskap som mammor som fött tvillingar 
kan bidra med. De gravida kvinnorna växlar mellan att värdera medicinsk eller 
erfarenhetsbaserad kunskap högst. Detta tyder på att bedömning av kognitiv auktoritet 
inte är något statiskt, något som görs en gång för alla, utan att det snarare rör sig om en 
förhandling där informationskällorna vägs mot varandra i varje given situation.  
McKenzie lyfter fram det sociala sammanhangets betydelse för bedömningen och 
utvecklar därigenom kognitiv auktoritet-begreppet genom att fokusera gruppen som 
grund för en varierande bedömning av informationskällor. Studenters 
informationsanvändning kan vara ett uttryck för lärarnas åsikter om vilka 
informationskällor som har hög kognitiv auktoritet, kombinerat med förhandlingar av 
olika slag. Med utgångspunkt i intervjuundersökningen och referensanalysen förs i 
kapitel nio resonemang om de förhandlingar som är aktuella när lärarstudenter väljer 
informationskällor för sina uppsatser. 

3.4 Diskursanalys 
 
För en analys av intervjuundersökningen med handledare behövs verktyg som ligger i 
linje med det teoretiska perspektiv som valts. Gemensamt för olika diskursanalytiska 
angreppssätt är tanken om att vi skapar vår bild av verkligheten genom språket. 
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Verkligheten existerar utanför språket men får betydelse genom språket (Winther 
Jørgensen & Phillips 2000, s. 15). En och samma händelse kan förklaras på olika sätt 
beroende på vilket perspektiv och vilken världsbild personerna har. En trafikolycka kan 
av någon beskrivas som en räcka händelser som kunnat undvikas om trafikanterna haft 
bättre uppsikt. Någon kan hävda att olyckan är Guds straff för mänskliga försyndelser. 
De olika sätten att förklara samma händelse påverkar hur var och en av personerna ser 
på sina möjligheter att förhindra en ny olycka. Vårt sätt att tala om en händelse ger ett 
visst handlingsutrymme och får därför sociala konsekvenser. Språket ligger därmed till 
grund för den sociala verkligheten. Winter Jørgensen och Phillips uttrycker det: 
 

Språket är således inte bara en kanal varigenom information om bakomliggande 
sinnestillstånd och beteenden förmedlas, eller fakta om världen kommuniceras; språket är 
däremot en ”maskin” som konstituerar den sociala världen. (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000, s. 16) 

 
I ett specialnummer av tidskriften The Library Quarterly ger Sanna Talja och Pamela 
McKenzie (2007) en introduktion till diskursivt orienterade 
informationssökningsstudier. De hävdar att studier med utgångspunkt i hur människor 
genom diskurs konstruerar informationssökning och teknikanvändning är viktiga för vår 
förståelse av människors informationspraktik i ett vidare sociologiskt perspektiv. 
Författarna lyfter fram diskursanalytiska studier som fokuserar olika aspekter av 
informationspraktiker och öppnar även upp för diskursinriktade studier som inkluderar 
informationsanvändning med ickespråkliga medel såsom kroppsliga uttryckssätt. En 
undersökning med ett diskursinriktat angreppssätt kan ge en förståelse för 
lärarstudenters informationspraktiker genom att handledares utsagor om 
informationskällor analyseras. 

3.4.1 Kritisk diskursanalys 
 
Synen på diskurs som både konstituerande och konstituerad är utmärkande för ett 
kritisk-diskursanalytiskt angreppssätt (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 67f). Det 
innebär att den diskursiva praktiken, som är en viktig del av den sociala praktiken, både 
formar och formas av andra sociala praktiker. Den diskursiva praktiken står därmed i 
växelverkan med sociala praktiker och ”reproducerar och förändrar kunskap, identiteter 
och sociala relationer, inklusive maktrelationer” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 
71). Norman Fairclough, numera professor emeritus i lingvistik vid Lancaster 
University, är en representant för den kritiska diskursanalysen och anser att de 
teoretiska resonemangen ska användas för empirisk forskning av språkbruk. Han har 
utvecklat en modell för diskursanalys på tre nivåer där en textorienterad analys kopplas 
samman med en analys av en diskursiv och social praktik. I avsnitt 3.5 beskrivs vad 
analys av de tre nivåerna innebär och vilka analysverktyg som kommer att användas. 
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Figur 1. Faircloughs modell för kritisk diskursanalys (efter Fairclough 1992, s. 73). 
 
Fairclough använder ett antal centrala begrepp för att förklara sin modell. En text, 
intervju eller dylikt där språk används, kallas en diskursiv händelse (Fairclough 1992, s. 
96f). Vid analys av en diskursiv händelse ska forskaren dels analysera texten och dels 
den diskursiva praktiken där texten produceras och konsumeras, samt analysera hur den 
diskursiva praktiken påverkar och påverkas av den sociala praktiken. Inom en diskursiv 
praktik förekommer olika diskurser och genrer, där genre förstås som ”ett språkbruk 
som är förbundet med och konstituerar en del av en bestämd social praktik, till exempel 
en intervjugenre” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 73). En diskursordning 
inkluderar alla diskursiva praktiker som finns inom en samhällelig institution 
(Fairclough 1992, s. 43). Ett exempel kan vara högskolans diskursordning där flera 
olika diskursiva praktiker existerar samtidigt. Ett högre seminarium i historia är ett 
exempel på en diskursiv praktik där olika genrer och diskurser kan existera samtidigt. 
En opposition av en text på seminariet utgör en särskild genre inom vilken en 
feministisk diskurs kan användas.  
 

3.5 Analysramar  
 
I litteraturgenomgången gavs exempel på studier där referensanalys använts för att 
undersöka studenters informationsanvändning. Då studierna inte erbjöd ett användbart 
kategoriseringsverktyg har jag valt att konstruera ett sådant som tillgodoser mitt behov 
av att kunna urskilja olika typer av vetenskapliga publikationer. Detta för att kunna göra 
en jämförelse mellan studenternas användning av vetenskapliga publikationer och 
handledarnas resonemang kring informationskällor av hög kognitiv auktoritet. Se 
avsnitt 9.2. Bakgrunden till och utformningen av detta kategoriseringsverktyg har 
placerats i kapitel sex för att underlätta läsarens förståelse för referensanalysens resultat 
som redovisas i direkt anslutning. 
 
I det följande redovisas analysramen för intervjutexterna. Faircloughs modell 
tillhandahåller flera analytiska redskap och här behandlas de som valts ut.  

3.5.1 Textanalys 
 
Ordval är viktiga som markörer för en specifik diskurs. Fairclough (1992, s. 190f) 
menar att det alltid finns ett antal alternativa sätt att beteckna ett erfarenhetsområde och 
att det valda sättet inbegriper en tolkning utifrån ett särskilt teoretiskt, kulturellt eller 
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ideologiskt perspektiv. När talaren väljer ett ord framför ett annat för en företeelse väljs 
samtidigt vilket perspektiv som föredras och valet av ord får betydelse för vilken 
mening talaren lägger i orden. För textanalysen används ordval som analysredskap för 
att identifiera vilken typ av diskurs som råder i talet. 
 
Ett analysverktyg har utformats med inspiration ifrån Potter och Wetherell (1987) och 
benämnts kontextberoende variation. Hos Winter Jørgensen och Phillips (2000, s. 104) 
placeras Potter och Wetherells resonemang inom diskurspsykologin, som i likhet med 
kritisk diskursanalys har ett socialkonstuktionistiskt perspektiv. Kontextberoende 
variation handlar om i vilken utsträckning människor är konsekventa i sina uttalanden 
eller om de uttrycker sig motsägelsefullt. Talet varierar eftersom människor bygger på 
olika diskurser i olika kontexter (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 115). Potter och 
Wetherell (1987, s. 165) menar att variation i människors uttalanden är lika viktigt att 
uppmärksamma som följdriktighet när man gör diskursanalyser av intervjuer. 
Motsägelser ska inte ses som fel när forskaren försöker få ihop talarens olika sätt att 
uttrycka sig om en företeelse.  Talja (1999, s. 465) beskriver variationen i intervjuer 
som kontextberoende. När olika aspekter av ämnet för intervjun kommer i fokus kan 
talaren skifta mellan olika ståndpunkter.  

3.5.2 Diskursiv praktik 
 
Vid analys på den diskursiva praktikens nivå ska forskaren enligt Fairclough (1992, s. 
78ff) uppehålla sig vid textens produktions- och konsumtionsvillkor. Den text som blir 
resultatet av transkriberade intervjuer skiljer sig en hel del från de förhållanden som 
råder för produktion av exempelvis nyhetstexter. Den förra är exempel på en individuell 
diskursiv händelse och den senare en kollektiv. Intervjutexten produceras och 
konsumeras på samma gång eftersom båda parterna, intervjuare och informant, befinner 
sig på samma ställe samtidigt. Intervjutexten har dock en mer komplex distribution är 
ett vardagssamtal, som enbart existerar i den situation samtalet förs, eftersom 
intervjutexten efter inspelning kan distribueras igen. Inspelning av intervjuer kan göra 
informanterna mer försiktiga i sitt sätt att uttrycka sig och intervjuerna äger rum i en 
särskild fysisk miljö som de kan påverkas av. Hemmaplan på tjänsterummet eller mer 
neutral plats kan väljas. En intervjuare som är känd för informanterna har också 
betydelse för vilka uttalanden som görs. Vid konsumtionen, dvs. lyssnandet och senare 
läsning och tolkning av intervjutexten, spelar intervjuarens bakgrund och erfarenhet roll. 
Som bibliotekarie bygger jag på biblioteksspecifika diskurser om källor i tolkningen, 
vilket påverkar vilka delar av intervjutexten som lyfts fram i citat och referat. I denna 
undersökning handlar intervjutexterna om vad som sägs under handledningssamtalen. 
Den direkta diskursiva händelse som ska analyseras, intervjutexten, berör därmed 
indirekta diskursiva händelser, handledningssamtalen. Även om handledningssamtal 
inte är tillgängliga i denna undersökning kan det vara av intresse att diskutera deras 
villkor utifrån vad handledarna säger om dem. 
 
Ett analysredskap för den diskursiva praktikens nivå är interdiskursivitet. 
Interdiskursivitet (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 77) innebär att olika diskurser 
kan användas samtidigt inom och mellan diskursordningar. I ett samtal med en 
universitetslärare är det tänkbart att läraren omväxlande ger uttryck för en 
marknadsekonomisk diskurs (ex. studenter måste ta examen för att universitetet ska få 
ersättning; studenter som ekonomiska tillgångar), en vetenskaplig diskurs (ex. studenter 
måste tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt) och en ämnesdiskurs (ex. 
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studerande i ämnet pedagogik utvecklar kunskap kring lärandeprocesser, didaktiska 
perspektiv och kunskapsbildning). Den eller de diskurser som framträder hos 
handledarna kommer att identifieras och därefter placeras i en eller flera 
diskursordningar. 

3.5.3 Social praktik 
 
På den sociala praktikens nivå ska dess karaktär beskrivas och på vilka sätt den 
diskursiva praktiken påverkar den sociala praktiken (Fairclough 1992, s. 237f). Den 
sociala praktiken både formar och formas av den diskursiva praktiken enligt den kritiska 
diskursanalysens företrädare. Det innebär att den miljö som en grupp befinner sig i 
kommer att påverka deras sätt att tala om olika företeelser och deras sätt att tala kommer 
i sin tur att påverka miljön. I denna undersökning är det därför av intresse att lyfta fram 
exempel från intervjutexten som visar på hur handledarnas fysiska och sociala miljö är 
beskaffad. Vilka formella och informella möjligheter till diskussion mellan handledare 
finns som kan påverka handledningspraktiken, den diskursiva praktiken. Särskilt 
sammanhang där diskussioner kan leda till konsensus i olika frågor är viktiga att lyfta 
fram, eftersom det kan innebära att handledarna försöker påverka studenternas praktik i 
någon riktning. Handledningspraktiken är också under inflytande av andra gruppers 
praktiker; studenterna och examinatorerna. Dessutom finns styrdokument som påverkar 
handledningspraktiken genom att påtala vad som krävs för godkända examensarbeten.  
 
En annan analysuppgift på den sociala praktikens nivå handlar om att undersöka 
huruvida den diskursiva praktik som framträder efter analys reproducerar eller 
ifrågasätter diskursordningen. Här handlar det om att se om handledarnas sätt att tala om 
källor ligger i linje med eller avviker från det som karaktäriserar högskolans 
diskursordning. 

3.6 Avgränsande diskurser och diskursordningar 
 
Winther Jørgensen och Phillips (2000, s. 134-36) föreslår att forskaren använder diskurs 
och diskursordning som analytiska begrepp som skapar en ram för undersökningen. 
Avgränsningar görs då strategiskt i förhållande till forskningens syfte. Syftet med min 
intervjustudie är att undersöka hur handledare talar om informationskällor och deras 
tillförlitlighet och användbarhet i lärarstudenters examensarbeten, samt hur handledarna 
talar om vilka funktioner de har för studenternas informationsanvändning. Det är därför 
fruktbart att i förväg föreställa sig de tänkbara diskurser och diskursordningar som kan 
förekomma i handledarnas tal. Handledare verksamma på universitet rör sig inom 
högskolans diskursordning. Här finns många tänkbara diskurser, men intervjuer om 
handledning av lärarstudenter och vilka informationskällor som är användbara kan 
tänkas visa på en handledningsdiskurs som har drag av olika diskurser: en 
pedagogikdiskurs (disciplinen) – tal om informationskällor med koppling till lärande, 
kunskapsbildning, didaktiska överväganden, en vetenskaplig diskurs – tal om 
informationskällor som redovisar tidigare forskning; vetenskapliga artiklar, 
avhandlingar och en undervisningsdiskurs – tal om informationskällor som ger kunskap 
om skolverksamhet, elevers kunskapssökande och undervisning i praktiken. Det gäller 
här att vara medveten om att avgränsningar i förväg innebär en risk för att forskaren 
enbart hittar de diskurser hon föresatt sig och missar andra tänkbara diskurser. En 
medvetenhet om detta och föresatsen att vara öppen för alternativa diskurser är viktigt.  
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3.7 Sammanfattning  
 
I detta kapitel har ett socialkonstruktionistiskt perspektiv för studier av 
informationspraktiker beskrivits och motiverats för de båda undersökningarna. 
Perspektivet innebär att kunskapsbildning betraktas som något som sker i ett socialt 
sammanhang där språket spelar stor roll för vilka positioner människor tar i olika frågor. 
Patrick Wilsons teori om kognitiv auktoritet hos källor är användbar i ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv, eftersom den behandlar företeelsen att människor 
ofta måste lita till andrahandskunskap som finns hos källor av olika slag. Bedömningar 
av vilka källor som är tillförlitliga sker i en social kontext där språket används för 
förhandlingar människor emellan. 
 
För den konkreta analysen av intervjuundersökningen har Faircloughs modell för kritisk 
diskursanalys i tre nivåer valts. I analysramen beskrivs vilka analytiska redskap som 
används på respektive nivå. Modellen innebär att textanalysen av diskursiva händelser, i 
föreliggande fall intervjutexter, kommer att belysa vilken eller vilka diskurser som 
förekommer och i vilken eller vilka diskursordningar de hör hemma. Vidare sätts den 
diskursiva händelsen in i sin kontext; den diskursiva praktiken där villkor för textens 
produktion och konsumtion beskrivs, och den sociala praktiken som behandlar den 
fysiska och sociala miljö som påverkar och påverkas av den handledningspraktik som 
texterna ger prov på. Resultatet av analysen redovisas i kapitel åtta. 
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4 Metod 
 
Jag kombinerar kvantitativ och kvalitativ metod i detta magisterarbete. Den kvantitativa 
delen utgörs av en referensanalys av examensarbetens referenslistor. En referensanalys 
är en undersökning av vilka publikationer ett visst verk refererar till och görs genom att 
utgå ifrån en publikations referenslista och kategorisera referenserna. Den kvalitativa 
delen består av semistrukturerade intervjuer med handledare. Genom att kombinera 
referensanalys med intervjuer hoppas jag kunna få en ökad förståelse för lärarstudenters 
informationspraktik. Att välja kvantitativ eller kvalitativ forskningsmetod ”förknippas 
med tydliga epistemologiska och ontologiska grundantaganden” (Bryman 2002, s. 410), 
men jag anser att det måste vara frågeställningarna som avgör vilka metoder som bör 
väljas oavsett vilket kunskapsteoretiskt perspektiv som föredras. Jag tror inte att det går 
att få fram en absolut sanning genom kvantitativa data inom samhällsvetenskaperna, 
men att de mycket väl kan belysa ett problem som en kvalitativ ansats kan ge en ökad 
förståelse av. Valet av en kombination av metoder ansluter till det som Bryman kallar 
”[a]tt studera olika aspekter av en företeelse” genom att använda en flerfaldig 
forskningsstrategi (2002, s. 418).   
 
En närmare beskrivning av referensanalys som metod och de utgångspunkter och 
tillvägagångssätt jag använt ges i kapitel sex med motiveringen att det underlättar 
läsarens förståelse när referensanalys som metod redovisas i anslutning till 
undersökningens resultat. I detta kapitel redovisas de metodologiska utgångspunkterna 
för intervjuundersökningen; arbetet med intervjuguiden och hur jag genomfört urval, 
intervjuer och transkribering praktiskt. Avslutningsvis diskuteras hur intervjuguiden 
fungerade i praktiken, samt de metodologiska val jag gjort grundade i erfarenhet.  
 

4.1 Kvalitativa intervjuer 
 
Då jag intresserar mig för sätt att tala om studenters informationsanvändning och källor 
är det ett naturligt val att göra kvalitativa intervjuer med handledare. Ett alternativ hade 
varit att intervjua studenter, men en handledare har större erfarenhet av studenters 
informationspraktik än vad en student själv har. Jag tror också att handledarnas sätt att 
tala om och bedöma olika typer av källor påverkar studenternas val och att handledarna 
därför är nyckelpersoner för studenternas informationsanvändning. Valet föll därför på 
handledare som informanter. 
 
Det finns olika typer av intervjumetoder och viss begreppsförvirring råder. Lantz (2007) 
anger fyra varianter beroende på grad av strukturering; den öppna, den riktat öppna, den 
halvstrukturerade och den strukturerade. I den riktat öppna intervjumetoden bör enligt 
Lantz frågeställningen gälla ”[i]ndividens upplevelse av ett fenomens kvaliteter” och att 
”[i]ntervjuaren söker sammanhangsbestämd kunskap om de kvaliteter som intervjuaren 
har definierat” (2007, s. 33). Denna intervjuform rubriceras däremot som 
semistrukturerad hos Bryman (2002, s. 301) som precis som Lantz lägger till att 
intervjuaren har frågeområden där frågorna kan ställas i olika ordning beroende på hur 
intervjun fortskrider.  Mina frågor berör olika typer av informationskällor som studenter 
använder eller förväntas använda i sina examensarbeten och detta är välbekanta 
företeelser för informanterna och rör ett specifikt sammanhang. Jag valde därför en 
intervjumetod som ger viss öppenhet för informanten att styra intervjun, men samtidigt 
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en viss grad av strukturering för intervjuaren vad gäller att avgränsa till specifika 
frågeområden med underfrågor. 

4.2 Intervjuguide  
 
Utgångspunkt för intervjuguiden (bil.1) är två av mina frågeställningar:  
 

• Hur beskriver handledare sina funktioner för lärarstudenternas 
informationsanvändning i examensarbetet? 

• Hur talar handledare om informationskällors kognitiva auktoritet och 
användbarhet i lärarstudenters examensarbeten?  

 
För utformningen av frågor till intervjuguiden har jag använt mitt bakgrundsarbete. 
Litteraturgenomgången visade att studenter ofta brister i kunskap om olika typer av 
källor och förmåga att med källkritiska kriterier bedöma vilka källor som är trovärdiga 
och användbara. Detta gav uppslag till frågor om hur handledarna talar med studenterna 
om olika typer av källors tillförlitlighet och användbarhet. Resultatet från 
referensanalysen visar på en relativt låg användning av vetenskapliga publikationer och 
mycket låg användning av bl.a. publikationer på annat språk än svenska och tidskrifter. 
Angelägna frågor att ställa är då i vilken utsträckning handledare försöker påverka 
studenter att använda vissa typer av informationskällor framför andra och hur de 
bedömer olika källors tillförlitlighet.  
 
Kvale betonar att det är viktigt att ta hänsyn till analysstadiet när frågorna utformas 
(1997, s. 122). En utgångspunkt för analys är teoretiska resonemang kring källors 
kognitiva auktoritet, d.v.s. föreställningen om att både personer och litteratur kan 
uppfattas som tillförlitliga i olika hög grad. Då jag har för avsikt att diskutera utsagorna 
utifrån begreppet kognitiv auktoritet har detta påverkat frågornas utformning och 
resulterat i frågor kring vilken roll handledare spelar för studenternas val av källor och 
om handledare är kognitiva auktoriteter för studenterna, t.ex. Använder studenter de 
källor du rekommenderar? I intervjuguiden finns också frågor om vilka 
informationskällor handledare anser ha hög kognitiv auktoritet och därför 
rekommenderar studenter.  
 
Intervjuguiden innehåller två överordnade frågeområden (fetstilta) och två 
underordnade frågeområden: 
 

• Handledarens roll för lärarstudenters val av källor/litteratur 
o Handledningsgruppens betydelse för den enskilde handledaren 

• Källors användbarhet/tillförlitlighet i lärarstudenters examensarbeten 
o Vetenskapliga publikationer i lärarstudenters examensarbeten 

 
Begreppet roll har efter undersökningen bytts ut mot funktioner då det tydligare 
beskriver de uppgifter handledarna har i relation till studenterna när de talar om val av 
källor. Användbarhet är ett begrepp som inte innehåller någon värdering av källans 
kvalitet, medan tillförlitlighet antyder att källan är trovärdig och därför av hög kvalitet. I 
intervjuerna har begreppet tillförlitlighet ersatt kognitiv auktoritet för att undvika 
missförstånd hos informanterna. Intervjuguiden inleds med en vid fråga om 
handledningen i stort för att få ingång informanternas tal kring frågeområdet. Vidare 
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finns ett antal frågor med underordnade frågor att ställa i den mån informanten inte själv 
diskuterat frågan utan att den behövde ställas.  

4.3 Urval av informanter 
 
Från institutionen har jag fått en lista över tolv namn på handledare av lärarstudenters 
examensarbeten. Handledarna på listan arbetar samtliga som adjunkter på Institutionen 
för pedagogik. Antalet informanter är avhängigt undersökningens syfte menar Steinar 
Kvale (1997, s. 97f) och anger att ett vanligt antal i intervjustudier ligger på 15 ± 10. Jag 
valde ut sex personer att kontakta för intervju. Sex informanter är ett relativt litet antal, 
men bör vara tillräckligt eftersom mina frågor handlar om sådant som handledarna kan 
förväntas ha mycket erfarenhet av. I urvalet eftersträvades en representativ fördelning 
mellan män och kvinnor. I resultatdelen framgår dock inte kön eftersom antalet 
informanter är för litet och konfidentialiteten skulle äventyras.  
 
Avsikten har varit att välja personer som jag inte har eller haft någon större kontakt med 
för att minska risken för att min roll som bibliotekarie på samma universitet skulle 
påverka deras svar. Bryman (2002, s. 141) diskuterar problematiken kring att 
egenskaper hos intervjuaren kan påverka resultatet, en s.k. intervjuareffekt, men att det 
inte enkelt går att säga något om vilken påverkan intervjuaren har på resultatet. Jag kan 
därför inte utesluta att informanternas svar påverkats av min bakgrund som bibliotekarie 
vid samma lärosäte. Samtidigt tror jag att det hade varit ett större problem om 
frågeställningarna fokuserat bibliotekets eller bibliotekariers roll för studenterna. Mina 
frågeställningar har inte haft som syfte att undersöka bibliotekariens roll för 
studenternas val av källor.  

4.4 Handledarna 
 
Handledarna kontaktades via mail med information om undersökningens syfte och 
förutsättningar och ombads avsätta 45-60 minuter för intervjun. Samtliga tackade ja till 
att medverka med undantag för en person som ansåg sig ha för liten erfarenhet av 
handledarskap. Flertalet handledare som intervjuats har en bakgrund som lärare på 
grundskola eller gymnasium. De har varit anställda på institutionen mellan fyra och 
fjorton år och har lång erfarenhet av att handleda examensarbeten, ett 20-tal arbeten och 
uppåt. 

4.5 Intervjuerna 
 
Intervjuerna genomfördes på handledarens tjänsterum med undantag för två som valde 
att bli intervjuade i ett grupprum. Samtliga intervjuer spelades in, vilket var helt 
nödvändigt eftersom jag valt att analysera svaren diskursivt och detta kräver ett 
transkriberat material. Ett par uttryckte tveksamheter kring att bli inspelade, men 
medverkade ändå. Det kan därför inte uteslutas att inspelningen på något sätt påverkat 
svaren. Samtliga intervjuer har dock resulterat i ett rikhaltligt material och jag tror 
därför inte att inspelningen hämmat informanternas vilja att svara på frågorna (Bryman 
2002, s. 311).  
 
Varje intervjutillfälle inleddes med att handledaren informerades om syftet med 
magisterarbetet och att en referensanalys av examensarbeten tidigare gjorts. De fick 
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också information om undersökningens konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2002), d.v.s. 
att deras deltagande inte kommer att avslöjas och att de är anonymiserade i rapporten. 
De första frågorna gällde handledarens utbildnings- och yrkesmässiga bakgrund, samt 
erfarenhet som handledare på lärarutbildningen och dessa svar spelades inte in utan 
antecknades istället.  
 
De inspelade intervjuerna blev mellan 20 och 30 minuter långa. Det kan förefalla lite, 
men denna tid inkluderar inte bakgrundsfakta eftersom de inte ingår i analysen. 
Handledarna gav mycket innehållsrika svar på frågorna. Min bedömning är att 
intervjulängden speglar att frågorna innehållsmässigt har fokus på en begränsad del av 
handledningsprocessen. Informanterna har dessutom lång erfarenhet av handledning och 
har därför kunnat svara utförligt och koncentrerat.   

4.5.1 Transkribering  
 
Inspelningarna sparades som ljudfiler och kunde enkelt avlyssnas. Varje intervju tog 
större delen av en arbetsdag att transkribera. Jag använde mig av de tecken för paus och 
betoning som redovisas i metodbokens kapitel om samtalsanalys (Bryman 2002, s. 343). 
I övrigt gjordes inga mer detaljerade markeringar. Jag har senare inte analyserat 
betydelsen av pauser och betoningar, men tycker ändå att markeringarna bidragit till 
min förståelse av handledarnas svar. Dessutom får läsaren ta del av språkligt mer 
levande citat enligt min mening. 

4.6 Reflektion kring intervjuerna  
 
Intervjuguiden fungerade i det stora hela mycket väl. Inledningsfrågan: Kan du berätta 
lite om ett typiskt handledningstillfälle?, fick dock bytas ut efter två intervjuer då jag 
insåg att det inte finns några typiska handledningstillfällen, utan att det snarare rör sig 
om en process med flera faser. Ny inledningsfråga blev: Kan du berätta lite om hur din 
handledning går till? Denna vida fråga gav svar utanför mina frågeställningar, men som 
var värdefulla för min förståelse för handledningen i sin helhet och den kontext som 
omger samtal om källor med studenterna. Avsikten att vänta med frågor om 
vetenskapliga publikationer fungerade också väl. Flera informanter reflekterade själva 
kring användning av vetenskapliga källor utan att jag först behövde ta upp frågan, med 
risk för att det skulle styra utsagorna i någon riktning. I något fall berörde informanten 
själv större delen av frågorna och jag behövde endast följa upp med förtydligande frågor 
och i ett annat fall höll jag mig nära intervjuguiden och informanten svarade på en fråga 
i taget. Jag har dock uppfattningen att informanternas olika förhållningssätt speglar 
deras personlighet snarare än medvetenhet kring frågeområdet. I båda fallen fick jag 
mycket innehållsrika svar. 
 
Några av frågeformuleringarna kändes alltför styrande vid intervjutillfället och de 
formulerades då mer försiktigt. Exempelvis frågan: Diskuterar ni som handleder 
lärarstudenter gemensamma riktlinjer för studenternas val av källor/litteratur? blev i 
något fall till: Tror du att det skulle finnas något värde i att ha någon slags anvisningar 
till studenterna kring olika källor och vilka typer som kan rekommenderas? Den 
semistrukturerade intervjuformen visade sig vara ett bra val för det fokus mina 
intervjufrågor hade och erbjöd en hög grad av flexibilitet vid intervjutillfället. 
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4.7 Metodologiska vägval 
 
Min bakgrund som bibliotekarie har med stor sannolikhet påverkat både utformning av 
referensanalys och intervjuundersökning metodologiskt. Vad gäller 
kategoriseringsverktyget har jag utformat det med utgångspunkt i min erfarenhet av 
vilka typer av publikationer som kan vara relevanta att inkludera. Bibliotekariers 
gemensamma diskurs kring olika informationskällor kan skilja sig från hur forskare från 
andra fält skulle ha rubricerat och kategoriserat informationskällorna. Kategoriseringen 
av vetenskapliga publikationer har dock fler utgångspunkter än erfarenhet och redovisas 
ingående i avsnitt 6.2 och 6.3. 
 
Även utformningen av intervjuundersökningen kan spåras till min erfarenhet som 
bibliotekarie på ett universitetsbibliotek. I den sociala kontext som 
högskolebibliotekarier befinner sig i finns det en samsyn kring att vetenskapliga 
publikationer bör tillmätas högre kognitiv auktoritet än andra informationskällor. Detta 
hänger troligen samman med att många professionsutbildningar har akademiserats på 
senare år och använt vetenskapliga publikationer som ett verktyg i denna process och 
högskolebibliotekarier har här kunnat bidra med sin kunskap om vetenskapliga 
publikationer. I intervjuundersökningen har jag därför ett intresse av att undersöka hur 
handledare på lärarutbildningen talar om värdet av vetenskapliga publikationer och 
frågorna formulerades med utgångspunkt från detta (bil. 1). Min yrkeserfarenhet 
diskuteras även i avsnitt 8.2.1 Intervjuernas villkor.  
 
I resultatredovisningen av intervjuundersökningen, kapitel sju, har jag arbetat induktivt 
genom att försöka se mönster i intervjumaterialet och definiera de funktioner 
handledarna har för studenternas val av informationskällor. Resultatet blev att fyra 
funktioner i förhållande till lärarstudenternas informationsanvändning kunde urskiljas 
hos handledarna. Eftersom frågorna haft fokus på tillförlitliga källor har särskilt 
funktionen att vägleda vid urval av källor fått en framträdande position. Jag har 
avsiktligt försökt distansera mig ifrån bibliotekariens roll för studenters 
informationsanvändning genom att inte ställa frågor kring detta. I resultatet framgår 
dock att handledarna gärna hänvisar till biblioteket eftersom de anser att bibliotekarier 
är bättre på informationssökning än de själva är.  
 
I 9.5 förs en diskussion kring för- och nackdelar med referensanalys som metod och de 
metodologiska valen vid diskursanalysen av intervjutexterna. 
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5 Lärarutbildningen  
 
Kapitel fem ger en bakgrund till lärarstudenters examensarbeten genom att kort beskriva 
nuvarande lärarutbildning i Sverige. Lärarutbildningens styrdokument granskas för en 
bedömning av i vilken utsträckning lärarstudenter förväntas använda sig av vetenskaplig 
information. Utredningen om en ny lärarutbildning refereras kring frågor som rör ett 
vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. 

5.1 Svensk lärarutbildning 
 
Det finns lärarutbildning på 26 svenska lärosäten (2008) och utbildningen är den mest 
omfattande yrkesutbildningen vad gäller antalet helårsstudenter (Högskoleverket 2008, 
s. 9). Lärarutbildningen har på många lärosäten inte någon egen institutionell hemvist, 
utan anses vara hela universitetets angelägenhet. Det innebär i praktiken att kurser på 
lärarutbildningen bedrivs av flera olika institutioner, vilket gör det komplicerat att hålla 
samman utbildningen och uppnå progression genom hela programmet. 
Lärarutbildningen utgör därför ett intressant utbildningsområde att undersöka ur olika 
synvinklar.  
 
Lärarutbildningen är en av de professionsutbildningar som har en egen 
examensbeskrivning, vilket innebär att utbildningen är nationellt reglerad vad gäller 
omfattning, mål och utbildningsnivåer. I det följande beskrivs de villkor som gäller för 
närvarande (oktober 2009) (Högskoleförordning. (SFS 1993:100)). Lärarexamen 
avläggs på grundnivå för undervisning i yrkesämnen (3 år), pedagogisk verksamhet i 
förskola, förskoleklass och fritidshem (3,5 år), samt grundskolans tidigare år (3,5 år). 
För undervisning i grundskolans senare år och gymnasiet är examen på avancerad nivå 
och varierar i längd beroende på vilka ämnesinriktningar som väljs (4-5,5 år).  Den 
sammanhållande delen av lärarutbildningen består av tre terminer som benämns allmänt 
utbildningsområde (AUO) och som samtliga lärarstudenter går oavsett vilken skolnivå 
de kommer att undervisa på.  

5.2 Lärarexamen och nationella styrdokument 
 
Till lärarutbildningens nationella styrdokument hör högskolelagen och en särskild 
examensbeskrivning för lärarexamen. Det är angeläget att undersöka i vilken mån det 
finns formella krav på vetenskaplig informationsanvändning i dessa styrdokument.  
 
I högskolelagens 1 kapitel 8 § finns sex mål för all högskoleutbildning på grundnivå: 
 

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas förmåga att göra självständiga och 
kritiska bedömningar, förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och 
beredskap att möta förändringar i arbetslivet. Inom det område som utbildningen avser 
skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att söka och 
värdera kunskap på vetenskaplig nivå, följa kunskapsutvecklingen, och utbyta kunskaper 
även med personer utan specialkunskaper inom området. (Högskolelag. (SFS 1992:1434)) 

 
Målen uttrycker generiska kompetenser, d.v.s. kompetenser som utvecklas i ett 
sammanhang och sedan kan användas i andra sammanhang. Formuleringen ”söka och 
värdera kunskap på vetenskaplig nivå” har särskilt av bibliotekarier uppfattats som ett 
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krav på att studenter vid examen ska ha utvecklat förmåga att söka och värdera 
vetenskaplig information. Birgitta Hansson, bibliotekarie, och Olle Rimsten (2005), 
universitetslektor i juridik på Örebro universitet, menar att några av formuleringarna i 8 
§ beskriver det som bibliotekarier brukar benämna informationskompetens. De har 
undersökt hur svenska lärosäten har tolkat och implementerat lagen och resultatet visar 
att det framför allt är högskolebiblioteken som arbetat för att implementera 
informationskompetens, medan lärare och ledning inte engagerat sig i motsvarande 
grad.  Det är en rimlig tolkning de gör att alla studenter ska utveckla 
informationskompetens under sina högskolestudier. Kunskap om vetenskapliga 
informationskällor kan ses som en del av denna informationskompetens menar jag.  
 
Lärarexamen finns både på grundnivå och avancerad nivå och högskolelagens mål är 
styrande för utformningen av lärarutbildningars kurser och program. I tillägg till 
högskolelagen finns examensbeskrivningar med mer detaljerade mål. 
Examensbeskrivningarna, som finns i Högskoleförordning. bil. 2 Examensordning, fick 
ny lydelse i samband med Bolognareformen 2007 och har nu mål som formulerats som 
förväntade studieresultat. Det innebär att studenterna för examen ska visa viss kunskap 
eller förmåga. Lärarexamen är en yrkesexamen och har därför en särskild 
examensbeskrivning. Här finns sedan 2007 följande förväntade studieresultat: 
 

Visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över 
både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat för att därigenom 
bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom ämnen eller 
ämnesområden. (Högskoleförordning. (SFS 1993:100)). 

  
Den som kritiskt och självständigt ska kunna visa förmåga att tillvarata relevanta 
forskningsresultat behöver ha kunskap om vilka informationskällor som är 
vetenskapliga och hur man söker efter dem, eftersom forskningsresultat publiceras i 
vetenskapliga publikationer. Jag menar därför att det i examensbeskrivningen för 
lärarexamen finns stöd för att hävda att lärarstudenter ska vara väl bekanta med 
vetenskapliga publikationer vid examen.  

5.2.1 En ny lärarutbildning  
 
I december 2008 kom betänkandet En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109) från 
Utredningen om en ny lärarutbildning. All lärarutbildning ska enligt utredningen 
genomsyras av fyra övergripande perspektiv: vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt, 
historiskt perspektiv, internationellt perspektiv och informations- och 
kommunikationsteknik (IT) som utbildningsresurs (SOU 2008:109, s. 192). Som en del 
av ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt lyfter utredningen fram behovet av att 
lärare kan stödja eleverna i att utveckla sin källkritiska förmåga: 
 

Internet ger tillgång till en stor mängd information. Läraren har här ett särskilt ansvar att 
förmedla en kritisk hållning till källor och att ge eleverna verktyg för att kunna sortera 
informationen och omvandla den till kunskap. Den källkritiska grundinställningen ska 
självfallet även omfatta andra informationskanaler, inte minst läroböcker. (SOU 
1998:109, s. 194) 
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Det är en styrka att utredningen framhåller att alla informationskällor bör granskas 
kritiskt, oavsett om de är tryckta eller elektroniska. Det finns hos studenter, enligt min 
erfarenhet, en uppfattning om att källor som finns på webben är mer suspekta än tryckta 
källor. Det kan leda till att formen styr graden av källkritisk hållning snarare än 
innehållet. Förmåga att skilja mellan olika typer av informationskällor blir central när 
lärarstudenten utvecklar den källkritiska förmåga som i sin tur eleverna i skolan 
behöver. 
 
Utredningen föreslår vidare åtta moment i en utbildningsvetenskaplig kärna som ska 
vara gemensam för alla som går lärarutbildning. Ett av dessa moment är 
vetenskapsteori, forskningsmetodik och statistik. I beskrivningen av momentet hänvisar 
utredningen till Högskoleverkets rapport Examensarbetet inom den nya 
lärarutbildningen (Forsberg & Lundgren 2006) och förespråkar en konsumtionsmodell 
för examensarbeten. Konsumtionsmodellen innebär att studenterna gör litteraturstudier, 
d.v.s. forskningsgenomgångar av publicerade studier. Studenterna blir på detta sätt 
forskningskonsumenter snarare än forskningsproducenter. Konsumtionsmodellen är 
vanlig på sjuksköterskeutbildningen och borde enligt utredningen öka i användning 
även på lärarutbildningen. Skälet för detta anges vara: ”På detta sätt förbereds de 
blivande lärarna på att kontinuerligt använda sig av aktuell forskning” (SOU 2008:109, 
s. 201). I författningsförslaget har ovanstående målformulering i 
examensbeskrivningarna för både grundlärarexamen och ämneslärarexamen fått ett 
tillägg (kursiverat):  
 

Visa förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över 
både egna och andras erfarenheter och relevanta forskningsresultat i ett historiskt och 
internationellt perspektiv […] [min kursivering]. (SOU 2008:109, s. 44 och s. 48) 

 

Tillägget om ett internationellt perspektiv på forskningsresultat tolkar jag så att 
lärarstudenter förväntas kunna ta del av internationell forskning. Utredningen om en ny 
lärarutbildning kan därför sägas stödja tanken om en lärarutbildning där studenter 
kommer i kontinuerlig kontakt med vetenskapliga publikationer och därigenom kan 
utveckla kunskap om vad som kännetecknar sådana i förhållande till andra källor.  

5.3 Lärarprogrammets lokala styrdokument 
 
Lärarutbildningen har även lokala styrdokument på varje lärosäte i form av 
utbildningsplaner och kursplaner för examensarbetet. Den senast beslutade 
utbildningsplanen för lärarprogrammet för förskola, förskoleklass, fritidshem och 
grundskolans tidigare år (Utbildningsplan) inkluderar högskolelagens allmänna mål och 
den nationella examensordningen som beskrivits ovan (giltig från 2009-08-01). 
Därutöver anges tre programspecifika mål varav ett föreskriver att studenten ska ha god 
digital kompetens vid examen. I nu gällande kursplan (Kursplan GO2963) för 
examensarbete med allmändidaktisk/utbildningsvetenskaplig inriktning återfinns 
följande förväntade läranderesultat: 

- kunna redovisa för studien relevant forskning och litteratur […] 

- ha en fördjupad förmåga att förhålla sig kritisk till olika källor samt ha en god 
kompetens i informationsteknik 
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Kursplanerna för examensarbetet ligger därmed i linje med de nationella 
styrdokumenten vad gäller krav på användning av vetenskapliga informationskällor. 
 
Sammanfattningsvis har en granskning av styrdokumenten visat att det finns skrivningar 
i högskolelag, examensbeskrivningen för lärarexamen och i lokala kursplaner som 
ställer formella krav på att studenter vid lärarexamen förväntas kunna visa förmåga att 
värdera och använda vetenskapliga informationskällor. Det finns dessutom tecken på att 
lärarutbildningen även i framtiden kommer att framhålla vikten av att blivande lärare 
har en kritisk hållning till informationskällor som en del i ett vetenskapligt 
förhållningssätt. Det är därför av intresse att undersöka vilka informationskällor 
studenter väljer för sina examensarbeten och vilka förväntningar deras handledare har 
på studenternas informationsanvändning. 
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6 Referensanalys av examensarbeten 
 
Detta kapitel redovisar valet av referensanalys som metod för att undersöka vilka typer 
av informationskällor lärarstudenter refererar i sina examensarbeten. En diskussion 
kring definitionen av vetenskapliga publikationer ligger till grund för utformningen av 
ett kategoriseringsverktyg för referensanalysen och kategorierna redovisas. 
Avslutningsvis presenteras och diskuteras resultatet av referensanalysen. 

6.1 Referensanalys som metod 
 
En referensanalys är som tidigare nämnts en undersökning av vilka publikationer ett 
visst verk refererar till och görs genom att utgå ifrån en publikations referenslista och 
kategorisera referenserna. Det finns stora fördelar med att göra en referensanalys av 
t.ex. examensarbeten. Det är en s.k. icke-reaktiv metod vilket innebär att ”de som 
studeras inte påverkas av forskarens närvaro” (Bryman 2002, s. 203). Sättet att samla in 
data är därför mindre problematiskt forskningsetiskt än andra vetenskapliga metoder, 
eftersom materialet är offentligt tillgängligt och därför inte kräver tillstånd att använda.  
 
Oppenheim och Smith (2001, s. 299-301) redovisar egna och andras argument för och 
emot referensanalys. Bland kritiken mot referensanalys som metod märks argument som 
handlar om att en författares motiv för att använda en källa är komplexa. Referensen 
säger ingenting om varför källan har refererats och inget om källans kvalitet eller om 
den är partisk på något sätt. Inte heller går det med referensanalys att avgöra i vilken 
utsträckning och hur källan har använts av författaren. Risken finns att källor som 
författaren använt, både formella och informella, inte har refererats p.g.a. slarv eller av 
andra skäl, likaväl som att författaren kan ha inkluderat källor i referenslistan som inte 
har använts i texten. Jag är därför medveten om att en referensanalys av studenters 
examensarbeten inte i sig säger något om kvaliteten på dessa uppsatser, men att 
analysen ändå kan visa på intressanta mönster vad gäller vilka typer av källor som 
används flitigt eller liten utsträckning. I det avslutande diskussionskapitlet görs en 
jämförelse mellan undersökningarnas resultat och ett resonemang förs om vilka motiv 
studenter kan ha när de väljer eller väljer bort olika typer av informationskällor i sina 
examensarbeten. 

6.2 Vetenskapliga publikationer 
 
Vetenskapliga publikationer är ett centralt begrepp i en av mina frågeställningar. 
Vetenskapliga publiceringsmönster ser olika ut inom olika discipliner och jag behöver 
en hållbar definition av vetenskapliga publikationer för att kunna göra en kategorisering 
där dessa publikationer kan skiljas ut.  
 
I biblioteks- och informationsvetenskapliga uppslagsverk återfinns definitioner under 
uppslagsorden scholarly communication, scholarly publishing och scholarly book, vilka 
motsvaras av de svenska begreppen vetenskaplig kommunikation, vetenskaplig 
publicering och vetenskaplig bok. Vetenskaplig kommunikation är ett övergripande 
begrepp och syftar på forskares användning och spridning av information via formella 
och informella informationskanaler (Borgman 1990, s. 13). I Dictionary for Library and 
Information Science  definieras scholarly communication som: “The means by which 
individuals engaged in academic research and creative endeavor inform their peers, 
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formally or informally, of the work they are engaged in or have accomplished” (Reitz 
2004, s. 634). Det är således grundläggande att forskning måste kommuniceras för att 
räknas som vetenskaplig. Först då kan andra ta del av den och diskutera dess värde.  
Vetenskaplig kommunikation kan vara muntlig, men forskning resulterar förr eller 
senare i skriftliga publikationer.  I International Encyclopedia of Information and 
Library Science (Feather & Sturges 2003, s. 566) beskrivs under uppslagsordet 
scholarly communication hur forskning som är i slutfasen ofta presenteras muntligt på 
konferenser för att sedan publiceras i en tidskrift, bok eller rapport. Vetenskaplig 
publicering är således en del av den vetenskapliga kommunikationen. En koncis 
definition av scholarly publishing ges i Harrod's Librarians' Glossary and Reference 
Book: ”those activities of the publishing industry whose products are targeted at an 
academic or research-based readership” (Harrod & Prytherch 2005, s. 618). 
Vetenskaplig publicering kan därför sägas ha akademiker och forskare både som 
författare och målgrupp.  
 
Vetenskaplig bok, vetenskaplig artikel och forskningsrapporter av olika slag räknar jag 
till vetenskapliga publikationstyper och de har särskilda kännetecken. En vetenskaplig 
bok beskrivs under uppslagsordet scholarly book på följande sätt: ”written in a scholarly 
style”, ”about a specialized subject”, “aimed at a relatively narrow, clearly defined 
market segment”, “usually published by a university press or the publishing arm of a 
scholarly society” (Reitz 2004, s. 634). Detsamma gäller i stor utsträckning för artiklar 
och rapporter. Ett viktigt kriterium för vetenskapliga publikationer är att de genomgått 
någon form av kvalitetskontroll. Den process som särskilt används för vetenskapliga 
tidskriftsartiklar kallas ”peer-review” (Reitz 2004, s. 529) och innebär att en artikel 
skickas till ämnesexperter, “referees”, för kritisk utvärdering före publicering. Exempel 
på brister som kan påtalas av experterna är: bristande metodologisk transparens, 
otillräckligt underbyggda påståenden, formaliafel och språkliga misstag, oklara 
teoretiska resonemang, problem med dataanalys och otillräcklig litteraturgenomgång 
(Ahlström 2005, s. 307). Sammanfattningsvis ger ovanstående definitioner ett antal 
kännetecken för vetenskapliga publikationer som kan användas för att skapa kriterier 
vid kategorisering av referenser. Kännetecknen som framträder rör kvalitetsgranskning, 
författare, målgrupp, utgivare, publikationstyper, ämnesval och språklig stil.  

6.2.1 Dokumentation av vetenskapliga publikationer i Norge 
 
Det finns ytterligare definitioner av vetenskapliga publikationer som kan bidra till att 
utveckla ett verktyg för kategorisering. I Norge har Universitets- och högskolerådet 
(UHR 2004) utvecklat ett system för dokumentation av vetenskaplig publicering som 
underlag för forskningsfinansiering. I projektrapporten finns en definition av 
vetenskapliga publikationer, samt kriterier för vad som kan räknas som vetenskapliga 
publiceringskanaler och publikationstyper. En vetenskaplig publikation ska uppfylla 
samtliga nedanstående kriterier: 
 

1. presentere ny innsikt 

2. være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning  

3. være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere 
som kan ha interesse av den  
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4. være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for 
fagfellevurdering [Extern granskning av ämnesexpert. Min översättning] (UHR 2004, s. 
17) 

 
Särskilt de två första punkterna berör publikationens vetenskapliga värde. Ny kunskap 
och förståelse ska presenteras och forskningsresultaten ska redovisas på ett sådant sätt 
att andra forskare ska kunna värdera dem och använda sig av dem. I praktiken är det 
enligt rapportförfattarna omöjligt att bedöma samtliga publikationer utifrån definitionen. 
Därför måste en avgränsning göras till vetenskapliga publiceringskanaler och 
publikationstyper. Till vetenskapliga publiceringskanaler räknas periodika, webbplatser 
och bokförlag med en vetenskaplig redaktion som ger ut publikationer enligt 
definitionen ovan. Extern granskning av ämnesexpert (fagfellevurdering) är ett måste 
för att få räknas hit. Ett bokförlag kan vara en vetenskaplig publiceringskanal, men det 
rör bara deras vetenskapliga utgivning, d.v.s. de böcker som granskats av oberoende 
ämnesexperter och som passar in på definitionen. Populärvetenskapliga böcker, 
debattböcker för allmänheten och läroböcker, även om de författats av forskare, 
betraktas inte som vetenskapliga publikationer. En databas över publiceringskanaler har 
skapats i Norge5. Här finns information om förlag och tidskrifter med extern granskning 
fördelade på två nivåer.  
 
Vetenskapliga publikationstyper är de publikationer i en vetenskaplig publiceringskanal 
som kan räknas som vetenskapliga. Definitionen behövs för att utesluta de publikationer 
hos förlag och tidskrifter som inte räknas som vetenskapliga. Exempelvis är inte alla 
artiklar i den vetenskapliga tidskriften Nature eller alla böcker från förlaget 
Universitetsforlaget vetenskapliga. Tre vetenskapliga publikationstyper definieras; 
vetenskaplig monografi, vetenskaplig artikel i antologi, vetenskaplig artikel i periodika 
eller serie (UHR 2004, s. 19). 
 
Beskrivningen av det norska systemet för att dokumentera vetenskaplig publicering 
visar att det är svårt att hitta en definition som enkelt går att använda för kategorisering. 
Det är också viktigt att vara medveten om att det inte går att sätta likhetstecken mellan 
forskning och vetenskaplig publikation. Ett exempel på detta är myndigheter som 
finansierar forskningsprojekt och ger ut projektets rapport i egen serie där forskning inte 
vanligtvis publiceras. Dessa myndighetsrapporter räknar jag därför inte till 
vetenskapliga publikationer. I den norska rapporten poängteras att forskning kan 
publiceras i andra former än i vetenskapliga publikationer och att definitionen av en 
vetenskaplig publikation inte är en definition av forskning (2004, s. 25). Min 
kategorisering måste därför förhålla sig till detta och följa ett tillvägagångssätt som kan 
motiveras. De avväganden jag har valt att göra redovisas nedan.  

6.3 Ett kategoriseringsverktyg 
 
Ovanstående genomgång av kännetecken för vetenskapliga publikationer resulterar i 
följande kriterier som jag avser använda vid min kategorisering: 
 

• Både författare och målgrupp består av forskare/akademiker 
• Utgivare är universitet, vetenskapliga sällskap eller förlag med vetenskaplig 

utgivning 
                                                 
5 Register over publiseringskanaler http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/ (Tillgänglig: 091025)  
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• Publikationstyperna är vetenskapliga tidskriftsartiklar, vetenskapliga böcker, 
forskningsrapporter  

• Publikationens ämne är smalt och specialiserat och språket vetenskapligt 
• Publikationen genomgår kvalitetsgranskning av ämnesexperter före publicering, 

s.k. peer-review 
 
Dessa kännetecken är i de flesta fall sådant som rör form och relativt enkelt kan avgöras 
genom att utgå från de bibliografiska uppgifterna, men de säger inget om det 
vetenskapliga värdet eller i vilken mån publikationerna presenterar ny kunskap. Jag kan 
inte bedöma det vetenskapliga värdet, utan måste hitta en pragmatisk hållning. Det 
innebär att jag har gjort min kategorisering utifrån kontrollerbara kriterier som handlar 
om författare/målgrupp, utgivare, publikationstyp och publiceringskanal. Det innebär 
dessutom att samtliga kriterier inte används för varje vetenskaplig publikation. Det 
skulle i så fall resultera i dilemman där exempelvis en högskolerapport inte kan räknas 
som en vetenskaplig publikation om den inte genomgått extern granskning, trots att 
övriga kriterier uppfyllts. Till vetenskapliga publikationer räknas följande kategorier: 
vetenskaplig bok, doktorsavhandling/lic.avhandling, högskolerapport, konferensrapport 
och vetenskaplig artikel. Nedan följer motiveringar och kommentarer till hur jag gått 
tillväga vid kategoriseringen. 

6.3.1 Kategorier av informationskällor 
 
I litteraturgenomgången i kapitel två redovisas flera studier där referensanalys med 
olika kategoriseringar av publikationer har gjorts med olika syften. Ingen av studierna, 
med undantag för Pilerot (2007) och Forsberg och Lundgren (2006), har haft fokus på 
vetenskapliga publikationer generellt. Pilerot (2007) valde att enbart kategorisera 
artiklar som vetenskapliga och uteslöt därmed böcker och forskningsrapporter. Då 
lärarstudenter refererar böcker och rapporter i mycket stor utsträckning behöver jag ett 
kategoriseringsverktyg som tar hänsyn till detta. Forsberg och Lundgren (2006) har inte 
redovisat sina kriterier för kategorisering av vetenskapliga publikationer och erbjuder 
därför inte något verktyg att använda. Jag har därför valt att utforma ett eget verktyg 
som passar mitt syfte. Mitt kategoriseringsverktyg innehåller potentiellt användbara 
informationskällor med motiveringen att det är lika intressant att undersöka vilka typer 
av källor lärarstudenter inte använder, som vilka de använder. Det innebär dock inte att 
kategorierna gör anspråk på fullständighet. Kategorier som jag bedömt som osannolika 
för undersökningsgruppen, exempelvis patent och standarder, har inte inkluderats. 
Övrigt finns med som kategori för eventuella publikationer som inte faller in under 
annan kategori. Utöver antal referenser fördelat på publikationstyper redovisas hur 
många informationskällor som är på annat språk än svenska, eftersom studien (Forsberg 
& Lundgren 2006, s. 31) av examensarbetens vetenskapliga kvalitet visat ett samband 
mellan hög andel referenser på annat språk och högt helhetsomdöme av den 
vetenskapliga kvaliteten.  
 
Kategoriseringsverktyget (bil. 2) består av åtta huvudkategorier av olika typer av 
informationskällor och underkategorier i förekommande fall. Nedan beskrivs 
avgränsningar mellan kategorierna och särskilt hur kontroll sker för att avgöra vilka av 
publikationerna som ska placeras i de vetenskapliga kategorierna. Om inget särskilt 
anges särskiljs källorna genom granskning av de bibliografiska uppgifterna.  
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Monografi/antologi 
Till vetenskapliga böcker räknas monografier och antologier med utgivare som stämmer 
in på nedanstående beskrivning: 
 

• Kommersiella förlag med en redaktion för vetenskaplig utgivning som tillämpar 
extern granskning. Det norska registret har uppgift om extern granskning och 
används för kontroll. Här finns en felkälla då det är omöjligt att avgöra vilka av 
förlagets böcker som utgivits av den vetenskapliga redaktionen. Författare och 
målgrupp ska dock bestå av forskare/akademiker och publikationens ämne vara 
smalt och specialiserat. Engelskspråkiga böcker kontrolleras hos bokagenten 
Dawson för innehålls- och målgruppsbeskrivning.  

 
• Förlag knutna till högskolor och universitet. Samma krav på författare, målgrupp 

och ämnesfokus som ovan. Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA, har använts 
för kontroll i förekommande fall. Här finns tre typer av innehållskategorisering: 
refereegranskat, övrigt vetenskapligt och övrig (populärvetenskap, debatt, mm) 
varav de två första räknas som vetenskapliga. Böcker av lärobokskaraktär 
utgivna av universitetsförlag förs till Kursbok/fackbok. 

 
Nätbokhandeln Bokus har innehålls- och målgruppsbeskrivningar och fackböcker som 
inte kan identifieras som vetenskapliga har förts till Kursbok/fackbok. Hit räknas därför 
böcker av lärobokskaraktär, som trots att de kan vara forskningsbaserade inte kan sägas 
tillhöra forskningens primärkällor eller rikta sig till en målgrupp av forskare. Övriga 
underkategorier här är: metodbok, läromedel, uppslagsverk och skönlitteratur. 
 
Forskningsrapport 
Doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar tillhör kategorin forskningsrapport och 
räknas som vetenskapliga publikationer. De presenterar ny kunskap, redovisar metoder 
och resultat som andra forskare kan bygga vidare på och ges ut av universitet eller 
förlag med vetenskaplig utgivning. De är dessutom externt granskade genom 
seminariebehandling och opposition vid disputationen. Högskolerapporter räknas som 
vetenskapliga publikationer eftersom de har forskare som författare och främsta 
målgrupp och ges ut av högskolor och universitet i egna rapportserier. Innehållet kan 
variera från rena forskningsrapporter till rapporter och skrifter utan anspråk på att 
rapportera forskningsresultat. Högskolerapporter har inte nödvändigtvis genomgått 
granskning utöver redaktörens granskning. Konferensrapporter utgör en typisk 
publiceringsform för ny forskning. De ingår bland vetenskapliga publikationer då 
författare och målgrupp är forskare och ämnet smalt och specialiserat. 
Konferensrapporter är dock inte granskade i samma utsträckning som vetenskapliga 
artiklar. Uppsatser och examensarbeten tillhör kategorin forskningsrapporter p.g.a. sin 
karaktär men särskiljs då de inte kan räknas som vetenskapliga enligt kriterierna ovan.  
 
Rapport 
Rapporter publicerade utanför akademin förs till denna kategori. De ska ha tydlig 
uppgift om rapport och/eller ingå i serie med nummerbeteckning och ISSN. 
Myndighetsrapporter särskiljs från övriga rapporter. Vanligt förekommande är rapporter 
från Skolverket och andra myndigheter som även kan rapportera forskningsprojekt. 
Trots detta har de inte inkluderats bland forskningsrapporterna då de inte i övrigt 
uppfyller kriterierna. Övriga rapporter är utgivna av kommuner, landsting, 
organisationer och företag.  
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Artikel 
Vetenskapliga tidskriftsartiklar kategoriseras utifrån om de är publicerade i en 
vetenskaplig tidskrift med peer-reviewgranskning eller ej. Uppgift om detta finns i 
databasen Ulrich’s Periodicals Directory. Däremot kan det inte med säkerhet avgöras 
om varje artikel är av publikationstypen vetenskaplig artikel, eftersom vetenskapliga 
tidskrifter även kan publicera artiklar som inte granskats av externa experter. Hänsyn 
har inte tagits till om tidskriften publicerats tryckt eller enbart elektroniskt. Artiklar från 
tidskrifter utan uppgift om granskningsförfarande förs till kategorin Tidskriftsartiklar. 
Här kan variationen vara stor mellan akademiskt inriktade tidskrifter och facktidskrifter 
för en profession eller rent populärvetenskapliga tidskrifter. Dagstidningsartiklar och 
övriga artiklar som inte faller in under de ovanstående har egna kategorier.   
 
Offentligt tryck 
Hit hör publikationer från riksdag, regering, myndigheter, länsstyrelser, landsting och 
kommuner. Egen kategori har förarbeten som produceras i samband med lagstiftning. 
Även författningar, såsom lag, förordning och myndighetsföreskrift, och rättsfall har 
egen kategori. Läroplaner och skolans kursplaner är vanligt förekommande i 
lärarstudenters uppsatser och har därför särskilts. Statistik har fått en egen kategori 
bland det offentliga trycket. Övrigt offentligt tryck innehåller grått material, d.v.s. 
småtryck från myndigheter m.fl. som exempelvis broschyrmaterial från Skolverket. Här 
placeras även tryck från institutioner av officiell karaktär på nationell eller lokal nivå, 
till exempel BRIS och Röda korset, då institutionen står som upphovsman. När boken 
har namngivna författare placeras publikationen på kursbok/fackbok och rapporter från 
offentliga organ placeras i rapportkategorin. 
 
Webbplats 
Till kategorin webbplats räknas dokument som enbart publicerats på en webbplats. Det 
innebär att publikationer som tillhör någon av ovanstående kategorier inte räknas hit, 
även om studenten placerat referensen under rubriken Internet och angett URL. Detta är 
en viktig distinktion då det skulle bli missvisande att placera t.ex. en vetenskaplig 
tidskriftsartikel här när den använts i elektroniskt form istället för tryckt. Webbplatser 
som tillhör myndigheter och offentlig förvaltning har särskilts från övriga; privata, 
kommersiella och organisationers webbplatser. 
 
Muntlig/informell källa och Övrigt/okänt 
Muntliga/informella källor kan vara referenser till föreläsningar eller kommunikation 
med lärare och experter, även via telefon eller e-post. Här ingår dock inte intervjuer som 
kan identifieras som en del av den empiriska undersökningen. Kategorin Övrigt/okänt 
har skapats för referenser som inte faller under ovanstående eller p.g.a. bristfälliga 
bibliografiska uppgifter inte kan identifieras. 

6.4 Urval av examensarbeten 
 
För 2008 finns 122 examensarbeten från lärarutbildningen i universitetets 
publiceringsdatabas DiVA (090119). Eftersom examensarbeten kan skrivas inom olika 
ämnesinriktningar inkluderas här examensarbeten från flera olika institutioner och för 
samtliga lärarkategorier. Risken med ett urval från samtliga examensarbeten inom 
lärarutbildningen är att spännvidden blir för stor och resultatet otydligt när uppsatserna 
har olika ämnestillhörighet och skrivits på både grund- och avancerad nivå. Jag har 
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därför valt att avgränsa mitt urval till lärarstudenters examensarbeten från Institutionen 
för pedagogik, 66 stycken år 2008 (090119). Samtliga uppsatser är på grundnivå (15 
hp). Därefter har jag valt varannan uppsats, 33 stycken, vilka fördelar sig på fyra kurser; 
allmändidaktisk inriktning (20), barn- och ungdomspedagogisk inriktning (8), 
kompletteringsutbildningen till lärarexamen (4) och bilddidaktik (1). Uppsatsämnena 
tyder på att lärarexamen mot samtliga skolverksamheter är representerade i urvalet. 
Flertalet har dock skolverksamhet i förskola eller grundskola som ämnesfokus.  

6.5 Resultat av referensanalysen 
 
Resultatet av kategoriseringen av de 33 examensarbetena redovisas i tabellform (bil. 2). 
Det sammanlagda antalet referenser (802) ger medelvärdet 24,3 och meridianvärdet 22. 
Användningen av vetenskapliga publikationer är relativt låg. Antalet vetenskapliga 
publikationer (80) utgör 10% av det totala antalet referenser. Sju av uppsatserna har 
inga referenser till vetenskapliga publikationer alls. De vetenskapliga publikationer som 
använts är jämnt fördelade mellan vetenskaplig bok (23), 
doktorsavhandling/licentiatavhandling (24) och högskolerapport (24), medan 
konferensrapport (2) och vetenskaplig artikel (7) endast utgör ett fåtal referenser. 
Användningen av källor på annat språk än svenska är mycket liten, 16 av 802 källor 
(2%) företrädesvis på engelska, och 23 av 33 uppsatser har inga referenser till källor på 
andra språk än svenska.  
 
Tabell från bilaga 2 
 
Examensarbeten (n=33) Antal Medelvärde Meridian 
TOTALT ANTAL REFERENSER 802 24.3 22 
ANNAT SPRÅK ÄN SVENSKA 16 0.48 0 
VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER 80 2.42 2 
 
En jämförelse med Högskoleverkets studie (Forsberg & Lundgren 2006, s. 25) av 
lärarstudenters examensarbeten visar mycket likartade resultat. Där var medelvärdet vad 
gäller antalet referenser 22, något lägre än denna studies medelvärde på 24,3. 
Medelvärdet för vetenskapliga publikationer var däremot något högre; 3 jämfört med 
2,42, och medelvärdet för källor på annat språk var 1 jämfört med 0,48, vilket visar att 
mycket få källor på annat språk än svenska använts i båda fallen. Mina resultat kan 
därför sägas bekräfta Högskoleverkets studie vad gäller en relativt låg användning av 
vetenskapliga publikationer och en ännu lägre användning av källor på andra språk i 
lärarstudenters examensarbeten i jämförelse med andra studentgrupper som 
Högskolverksstudien redovisar. Nedan följer en redovisning av referenserna fördelade 
på huvud- och underkategorier med antal inom parentes.  

6.5.1 Monografi/antologi (492) 
 
Den ojämförbart största kategorin publikationer består av böcker av olika slag, särskilt 
facklitteratur som ofta har studerande som målgrupp (361). Därefter följer metodböcker 
(86) och på tredje plats vetenskapliga böcker (23). Bland de vetenskapliga böckerna 
finns klassiska teoretiska verk av exempelvis Vygotskij och Bourdieu, samt 
monografier utgivna av svenska universitet. En trolig anledning till den stora 
användningen av facklitteratur är att studenter ofta använder de böcker som de tidigare 
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läst som kurslitteratur. Det är dessutom enkelt att hitta fler böcker i uppsatsämnet 
genom att söka i bibliotekets katalog eller i LIBRIS. Att användningen av vetenskapliga 
böcker inte är större är inte förvånande eftersom det inte enkelt går att skilja ut dessa. 
Min tolkning är att de vetenskapliga böcker som använts antingen slumpmässigt har 
hittats genom litteratursökning eller att studenten blivit tipsad om boken av sin 
handledare. Möjligen utgör de vetenskapliga böckerna i flera fall studentens teoretiska 
bakgrund. En undersökning om det förhåller sig på detta sätt är möjlig att utföra men 
ligger utanför ramen för denna studie.  

6.5.2 Forskningsrapport (52) 
 
Antalet avhandlingar (24) och högskolerapporter (24) står i likhet med vetenskapliga 
böcker inte för någon större andel av referenserna. Möjligen uppmuntras studenterna 
inte att använda sig av t.ex. doktorsavhandlingar i någon större utsträckning, alternativt 
har de inte hittat någon de uppfattat som relevant eller tycker att forskningsrapporter är 
svårtillgängliga. Antalet referenser till andra studenters uppsatser är mycket få (2). Min 
erfarenhet som bibliotekarie är att studenter ofta vill titta på andra studentuppsatser, 
särskilt för att skaffa sig en bild av hur uppsatser ser ut och få tips på användbar 
litteratur. Tillgängligheten till studentuppsatser är numera mycket hög eftersom de 
publiceras elektroniskt och är sökbara i databaser som Uppsök eller Uppsatser.se. 
Handlar det kanske om att studenter avråds från att använda studentuppsatser, eller kan 
det vara så att de själva känner sig osäkra på om handledare och examinatorer anser att 
uppsatser är källor av hög kvalitet. Vi kan här ha att göra med samma fenomen som 
brukar nämnas vad gäller Wikipedia: ”alla” använder källan, men ingen vill visa det 
(Schweitzer 2008). Den relativt blygsamma användningen av forskningsrapporter ger ett 
underlag för frågor till handledare om hur de talar med studenter om 
forskningsrapporter som källa. 

6.5.3 Rapport (35)  
 
De myndighetsrapporter (28) som refereras är till stor del utgivna av Skolverket eller 
Myndigheten för skolutveckling. Här bör serien Forskning i fokus nämnas då den 
innehåller forskningsöversikter för olika områden. Detta är ett exempel på rapporter 
som lika gärna kunde ha räknats som vetenskapliga, men som jag genom de 
avgränsningar jag gjort inte kunnat ta med.  

6.5.4 Artikel (37) 
 
Lärarstudenternas examensarbeten visar mycket låg användning av artiklar generellt. 
Enbart en tredjedel (11) av uppsatserna har referenser till artiklar och av dessa kommer 
endast sju artiklar från vetenskapliga tidskrifter. Detta resultat är i det närmaste identiskt 
med Högskoleverksstudien (Forsberg & Lundgren 2006, s. 25) som anger att ungefär 
två tredjedelar av lärarstudenternas examensarbeten inte över huvud taget har referenser 
till dagstidningar och tidskrifter. Vad beror detta på? Artiklar från svenska 
dagstidningar och tidskrifter kan enkelt sökas i databaser som är tillgängliga via 
bibliotekets webbplats. ERIC är en omfattande och fritt tillgänglig ämnesdatabas med 
fokus på utbildningsvetenskap. Databasen indexerar ett sort antal tidskrifter som bör 
kunna vara relevanta källor för de flesta av ämnesinriktningarna i lärarstudenternas 
examensarbeten. Artiklar i vetenskapliga tidskrifter kan enkelt avgränsas i ERIC och här 
redovisas internationella studier (även svenska/nordiska) om skolverksamhet på 
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samtliga nivåer. Det torde därför inte vara brist på källor som är anledningen. Resultatet 
väcker ett intresse för hur handledare ser på tidskrifter som källa generellt och särskilt 
hur de bedömer relevansen hos internationella vetenskapliga tidskrifter för svenska 
lärarstudenters examensarbeten.  

6.5.5 Offentligt tryck (137) 
 
En relativt stor del av referenserna har kategoriserats som offentligt tryck. Läroplaner 
och kursplaner (49) är här största underkategorin, men här återfinns även förarbeten 
som statliga offentliga utredningar och författningar (15) som skollagen och 
myndighetsföreskrifter från Skolverket. I kategorin Övrigt offentligt tryck (39) har bl.a. 
broschyrmaterial och publikationer utgivna av myndigheter och offentliga 
organisationer utan namngivna författare placerats. I den sistnämnda kategorin återfinns 
flera av de referenser som studenterna placerat som Internet-källor, eftersom denna typ 
av småtryck ofta kan hittas som pdf-filer på myndighetens webbplats.  

6.5.6 Webbplats (38) 
 
Antalet referenser till webbplatser är betydligt mindre än det antal referenser 
studenterna själva har placerat under rubriken Internet eller liknande. Detta beror på att 
jag kunnat identifiera referenserna som publikationer och därför placerat dem i annan 
kategori. Min tolkning av detta bruk är att studenterna har en vag uppfattning om 
skillnaden mellan en publikation och ett dokument som enbart publicerats på webben 
och därför räknat alla texter som de hittat via webben i elektronisk form som Internet-
källor. I flera fall har ingen fullständig URL redovisats utan enbart domänadress har 
angivits. Alternativt har fullständig URL angivits (i flera fall inte tillgänglig nu), men 
utan uppgifter som upphov och titel. Jag har trots detta placerat referensen i kategorin 
webbplats. Genomgående har jag så långt varit möjligt försökt att identifiera de 
referenser som studenterna angivit och placerat dem i någon kategori, även då 
referenserna varit ofullständiga, för att undvika en alltför stor kategori med 
Övrigt/okänt.  

6.6 Sammanfattning av referensanalysen 
 
Referensanalysen visar att studenterna refererar i medeltal 24,3 källor per 
examensarbete och andelen vetenskapliga publikationer och källor på annat språk än 
svenska utgör 10% respektive 2%. Flest källor återfinns i kategorin Monografi/antologi, 
särskilt mycket används facklitteratur av lärobokskaraktär. Därefter kommer kategorin 
Offentligt tryck som inkluderar läroplaner. Relativt få Forskningsrapporter används, 
däribland avhandlingar, och enbart två studentuppsatser. Artiklar refereras i mycket 
liten utsträckning, särskilt vetenskapliga artiklar. 
 
Referensanalysens resultat väcker frågor om varför studenter refererar som de gör. 
Resultatet utgör även ett underlag för intervjufrågor till handledare. Av intresse är hur 
handledare ser på studenternas användning av facklitteratur jämfört med andra källor 
och om de betraktar facklitteratur som vetenskapliga publikationer. I vilken utsträckning 
försöker handledarna påverka studenter till att använda forskningsrapporter och hur ser 
de på tidskrifter som källa, särskilt behovet av vetenskapliga artiklar när studenterna 
redovisar tidigare forskning? Och hur betraktas webbkällor och studentuppsatser som 
källor i examensarbeten? Sammanfattningsvis har referensanalysens resultat gett 
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upphov till frågor om hur handledarna värderar olika typer av informationskällors 
tillförlitlighet och användbarhet i lärarstudenters examensarbeten och vilka motiv 
studenter kan ha för att välja eller välja bort vissa typer av informationskällor. I kapitel 
nio diskuteras de ställningstaganden studenter gör vid val av litteratur och vilka skäl 
som kan ligga bakom ett bortval av vetenskapliga publikationer.   
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7 Resultat av intervjuundersökning 
 
I kapitel sju redovisas resultatet från intervjuundersökningen med sex handledare på 
lärarutbildningen. Resultatet är uppdelat tematiskt efter intervjuguidens två överordnade 
frågeområden:  
 

• Handledarens funktioner för lärarstudenternas val av källor och litteratur  
• Källors användbarhet och tillförlitlighet i lärarstudenternas examensarbeten 

 
Begreppen användbarhet och tillförlitlighet har använts i intervjufrågorna för att 
underlätta förståelse, istället för kognitiv auktoritet från frågeställningarna. Begreppen 
ses inte som synonyma. Användbarhet är ett neutralt begrepp som här avser att en källa 
kan komma till användning på något sätt i uppsatsen. Användbara källor säger därför 
inget om hur källornas kvalitet värderas. Även en källa av låg kvalitet kan vara 
användbar, exempelvis när författaren vill argumentera emot källans innehåll. 
Tillförlitlighet däremot rymmer en värdering av källans kvalitet. Källor med hög 
tillförlitlighet värderas som källor av hög kvalitet.  

7.1 Handledarens funktioner för studenternas 
informationsanvändning 
 
Diskussioner kring val av litteratur kommer in tidigt i handledningsprocessen, redan när 
studenterna har valt ämnesområde. Det empiriska materialet visar att handledaren har 
olika uppgifter i relation till studenternas val och användning av litteratur. Dessa är att 
ge litteraturtips, hänvisa till biblioteket, vägleda kring urval och handleda kring 
litteraturens användning. Handledargruppen spelar en roll för den enskilde handledaren, 
och i förlängningen studenternas informationsanvändning, genom att handledarna 
tillsammans diskuterar källornas kvalitet i ett gemensamt examenshandledarkollegium.   

7.1.1 Ge litteraturtips 
 
Handledarna uppger att de gärna ger litteraturtips när de kan och att studenterna är 
tacksamma för det och i stor utsträckning använder sig av den rekommenderade 
litteraturen. I denna uppgift ligger också att uppmärksamma studenterna på 
kedjesökning, vilket innebär att man i en publikations litteraturlista får tips om 
användbar litteratur. Det är en stor fördel när handledarna känner till uppsatsämnet, 
eftersom de då har kännedom om litteratur och kan ge tips. De får dock ofta handleda 
arbeten utanför sitt kompetensområde och handledarnas uppgifter kring litteraturval blir 
mer generella.  

7.1.2 Hänvisa till biblioteket 
 
Studenterna hänvisas gärna till biblioteket för informationssökning, särskilt när 
handledarna själva inte är inlästa på problemområdet. De menar att bibliotekarier har 
större kompetens vad gäller informationssökning än de själva har. I följande citat, som 
hänvisar till en korrespondens mellan handledaren och en student som ber om hjälp, 
beskriver handledaren mycket tydligt sin roll i förhållande till bibliotekariens vad gäller 
informationssökning: 
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Då skrev jag att jag såg som min roll att inte vara behjälplig i själva litteratur- och 
artikelsökningen / utan att jag gör tummen upp och ner för det hon föreslår. Och jag 
föreslår och skriver alltid att personalen på biblioteket är professionella och kan det här 
mycket bättre än vad jag kan. […] Och man frågar mig ibland om sökmotorer och sådär 
och då svarar jag förstås, men jag tycker att det är en orimlighet att, som en del hoppas, 
att jag ska blir den som letar upp både artiklar och litteratur och den rollen tar jag inte på 
mig. (Handledare C) 

 
Bibliotekarier uppges även kunna hjälpa studenterna att förstå vilken nivå källorna 
ligger på när studenterna inte alltid själva har denna förmåga.   

7.1.3 Vägleda kring urval av källor 
 
Handledarna hjälper studenterna med urval av litteratur och tar mycket tydligt på sig 
uppgiften som källkritiker när de för en diskussion med studenterna om källornas 
kvalitet, nivå och relevans. Studenternas förslag på källor kommenteras positivt eller 
negativt, vilket uttrycks i citatet ovan som att göra tummen upp eller ner, beroende på 
källans tillförlitlighet och nivå. I det empiriska materialet framkommer tre olika 
strategier som används av handledarna vid vägledning kring urval: uppmana till en 
allmänt källkritisk hållning, avråda från att använda vissa typer av källor och uppmuntra 
till att använda vetenskapliga källor. 
 
Uppmana till en allmänt källkritisk hållning 
Begreppet kvalitetsmärkning används och beskrivs som följer: 
 

Och den kvalitetsmärkningen handlar ju då om till exempel ålder på litteraturen dom 
plockar fram. Och det handlar om författaren och författaren som auktoritet på det här 
ämnesområdet. Och det handlar om den har använts som kurslitteratur eller om det är ren 
forskning och lite sådana saker. Så det måste studenterna göra. Inte bara lägga in en bok 
utan kvalitetsmärka varför jag valt att stötta mig… (Handledare A) 

 
Det källkritiska perspektivet diskuteras mycket under handledningen, särskilt vad gäller 
webbkällor, och studenterna informeras om primär- och sekundärkällor och vikten av 
”att komma så nära primärkällan som möjligt” (Handledare F). Studenterna uppmuntras 
att välja källor skrivna av ”forskare som har ett namn inom området” (Handledare C). 
Samme handledare använder återkommande använder begreppet granskning som ett 
mått på källans tillförlitlighet och är tydligt kritisk mot skrifter som kan ha ett 
tendentiöst innehåll och som studenterna uppmanas att vara vaksamma inför.  
 
Avråda från att använda vissa typer av källor  
Studenter avråds från att använda litteratur som inte är forskningsbaserad och därför inte 
kan räknas som tillförlitlig eller användas för att teoriförankra arbetet och som 
analysredskap. Litteratur som inte är forskningsbaserad kan dock användas i 
bakgrunden för att motivera studentens ämnesval, uppger några. Nedan beskrivs fler 
typer av källor som handledarna anser ha låg eller varierande tillförlitlighet och som 
studenterna bör förhålla sig kritiska till. Med varierande avses att typen av källa inte i 
sig säger något om kvaliteten, utan här finns källor av både låg och hög tillförlitlighet 
som exempelvis kategorin webbkällor. 
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Uppmuntra till att använda vetenskapliga källor 
Det råder stor konsensus kring det önskvärda i att studenter använder vetenskaplig 
litteratur och handledarens roll att uppmuntra användning av vetenskaplig litteratur är 
därför mycket framträdande. Skälet till att vetenskapliga källor bör användas är utöver 
hög tillförlitlighet att de kan användas vid analys av det empiriska materialet för att ge 
arbetet en teoretisk förankring. (Handledare E). En handledare menar att studenterna har 
svårt bedöma litteraturens nivå och beskriver sin roll såhär: 
 

Om man inte uppmanar och själv lyfter och initierar som handledare så är det inte så 
självklart att man vågar sig in och söka vetenskapliga artiklar eller att man vågar söka 
avhandlingar utan man hittar litteratur som gärna ger någon slags verktyg för att förstå. 
Gärna handboks- eller populärvetenskaplig… Säger jag till dom att dom ska gå till 
tidskrifter så i första hand brukar man söka på tidskrifter kanske som Skolbarn, möjligtvis 
Pedagogiska magasinet, möjligtvis. (Handledare B) 

7.1.4 Handleda kring litteraturens användning 
 
En del av handledningen kring källorna handlar om att förklara hur och till vad 
studenten ska använda litteraturen. Litteraturen används för att teoriförankra 
problemområdet och för att redovisa tidigare forskning inom ämnet. I ett senare skede i 
arbetet används litteraturen som analysredskap för den empiriska undersökningen. Att 
få studenten att förstå hur litteraturen ska användas i förhållande till det empiriska 
resultatet så att ”mönster, likheter och skillnader” framträder i en analys uppges vara en 
svår del av handledningen (Handledare C). Här nämns också att det är viktigt att inte 
luta sig ensidigt mot en källa utan sträva efter att belysa ett forskningsfält och väga flera 
forskare emot varandra. Någon uppger att studenter ibland alltför tidigt bestämt sig för 
att göra intervjuer eller enkäter och vill göra sin undersökning snabbt. De uppmanas då 
att söka och läsa in litteratur för att få perspektiv på sitt problemområde först. En 
diskussion kring litteraturen blir då handledarens sätt att få studenten uppmärksam på 
litteraturens funktion i examensarbetet. Flera påtalar en problematik kring hur 
litteraturavsnittet ska rubriceras i uppsatsen, exempelvis teoretiska utgångspunkter, 
litteraturgenomgång eller forskningsöversikt, och huruvida det rör sig om ett eller flera 
avsnitt. En diskussion förs bland handledarna om detta för närvarande. I handledningen 
kring litteraturens användning ingår diskussioner kring vetenskapligt skrivande och 
formalia som till exempel utformning av referenser. 

7.1.5 Handledningsgruppens roll för studenternas val av källor 
 
På institutionen har ett examenshandledarkollegium nyligen återupprättats där även 
kvaliteten på studenternas källor diskuteras. Handledarna ställer sig positiva till att 
utforma någon form av anvisningar till studenterna angående olika typer av källors 
kvaliteter och vetenskapliga nivå. En diskussion i handledarkollegiet kring kvaliteten på 
källorna uppges kunna bidra till en kvalitetssäkring av examensarbetet i stort. 
Handledarna är införstådda med att forskningsbaserad litteratur ska användas och delar 
ut lathundar till studenterna med denna information, men det är upp till varje handledare 
att driva detta gentemot studenterna. 
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7.2 Handledarnas uttalanden om källors användbarhet och 
tillförlitlighet  
 
Intervjusvaren visar att handledarna tydligt uttalar sig kring källors tillförlitlighet och i 
vilken utsträckning källorna kan användas i ett examensarbete. Litteratur som inte är 
forskningsbaserad och Wikipedia är typer av källor med uttalat låg tillförlitlighet och 
dessa avråds studenterna från att använda. Vetenskaplig och forskningsbaserad litteratur 
anses ha hög tillförlitlighet och studenterna uppmuntras använda denna litteratur. 
Däremellan återfinns kategorin: källor med varierande tillförlitlighet. I denna kategori 
finns källor som kan ha allt från låg till hög tillförlitlighet: webbkällor, studentuppsatser 
och förlag. Här har även källor från regering, myndigheter och fackföreningar, samt 
dagstidningar och tidskrifter placerats. Gemensamt för dessa är att innehållet kan vara 
politiskt och ideologiskt färgat. Studenterna uppmanas därför vara medvetna om att 
dessa typer av källor kan vara tendentiösa, vilket påverkar tillförlitligheten. Att använda 
litteratur på andra språk än svenska är generellt något som handledarna ser positivt på.  

7.2.1 Källor med låg tillförlitlighet  
 
Litteratur utan forskningsbasering  
En specifik typ av facklitteratur anges som exempel på litteratur med låg tillförlitlighet. 
Det finns flera benämningar på denna litteratur: handbok, kokbok, konsultlitteratur, 
populärvetenskaplig litteratur, light-pedagogik, tipskatalog. Böckerna kan behandla 
problemområden i skolan, som konflikter i klassrummet eller mobbning, eller handla 
om hur man coachar sina medarbetare. Gemensamt för litteraturtypen är att den inte är 
forskningsbaserad, vilket innebär att den inte bygger på och refererar till forskning, den 
är inte granskad och den ger gärna enkla lösningar på problemet utan vetenskaplig 
förankring. 
 
Wikipedia 
Särskilt nämns Wikipedia som exempel på en webbkälla vars låga tillförlitlighet gör den 
olämplig som källa i ett examensarbete. En handledare är dock numera ambivalent till 
Wikipedia då denne på en kurs om nya kommunikationsformer fått en något mer positiv 
uppfattning om Wikipedias tillförlitlighet (Handledare F).  

7.2.2 Källor med varierande tillförlitlighet 
 
Webbkällor 
Källor som finns fritt tillgängliga på webben har varierande tillförlitlighet och detta 
uttrycks drastiskt som att: ”Internet är himmel och helvete” (Handledare C). Problemet 
med kvalitetsmärkning av webbkällorna påtalas, men handledarna ser dock inga 
problem med webbkällor generellt så länge upphovet kan spåras till någon institution 
som kan garantera tillförlitligheten och att webbkällorna är av vetenskaplig karaktär. En 
handledare har dock en synpunkt kring alltför stor användning av webbkällor: 
 

Och det går ju inte bara att komma med källor från nätet, utan det… Så det är ju mycket 
litteratur också som används. (Handledare F) 
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Studentuppsatser 
Studentuppsatser som källa råder det delade meningar om. Argument för uppsatser är att 
de kan ge litteraturtips och användas som modell för frågor kring formalia. Någon är 
dock mycket skeptisk till uppsatserna generellt eftersom de inte alltid är tillräckligt bra, 
och en annan avråder bestämt från användning med argumentet att de ger effekten 
”studenter lär studenter” (Handledare C).  
 
Förlag 
De förlag som ger ut litteratur som inte är forskningsbaserad associeras med sin 
bokutgivning och betraktas därför också som källor med tveksam tillförlitlighet. Brain 
Books ges som exempel på ett av dessa förlag.  
 
Publikationer från regering, myndigheter och fackföreningar 
Litteratur från Skolverket och Utbildningsdepartementet, som rapporter och läroplaner, 
är sådant som studenterna gärna vill använda som sina teoretiska utgångspunkter. 
Studenterna görs då medvetna om att det rör sig om litteratur med politisk och 
ideologisk bakgrund och att den därför passar bättre som ”en slags bakgrund vad den 
politiska retoriken inom området är” (Handledare B). På samma sätt förhåller det sig 
med litteratur som utgivits av lärarfacken och därför kan ha ett visst syfte som 
studenterna bör vara medvetna om.  
 
Tidningar och tidskrifter 
Tidskrifter som källor kan enligt handledarna ha varierande tillförlitlighet. Här påtalas 
att tidskrifter som ges ut till lärare, exempelvis Pedagogiska magasinet, kan vara 
tendentiösa och därför bör användas kritiskt. Detta gäller även dagstidningar. Däremot 
finns det andra pedagogiska tidskrifter som är världsledande och därför trovärdiga och 
goda källor (Handledare C). 

7.2.3 Källor med hög tillförlitlighet 
 
Doktorsavhandlingar 
Det råder konsensus kring att avhandlingar är källor av hög tillförlitlighet, och 
handledarna uppger frekvent att de uppmuntrar studenterna att använda avhandlingar. 
En handledare motiverar detta med att avhandlingar är granskade: 
 

Alltså det har ju vuxit fram under lång tid av någon som så har koncentrerat sig på detta. 
Det är inget beställningsarbete som jag ju vet att en del litteratur kan vara till och med 
från förlag och såhär. Det är också granskat av kunniga personer. Det är också 
mellanstationer under arbetets gång. Alltså det borde ju stå för… Sedan finns det också 
avhandlingar som inte gör det, men det borde ju ändå stå för en viss kvalitet och en viss 
nivå. (Handledare C) 

 
Avhandlingar är också den typ av källa som studenterna använder i för liten 
utsträckning enligt handledarna och en anledning uppges vara att de är svåra att ta till 
sig. Samtidigt påtalas att avhandlingar kan hjälpa studenter genom att stå modell för ett 
vetenskapligt arbete: 
 

Även om det kan vara svårtillgängligt så finns det ju ofta möjlighet att hämta mycket… 
Jag tror att möjligen att just detta att hitta avhandlingar i anslutning till den egna 
undersökningen hjälper dom faktiskt mycket. Det hjälper dom också rent metodiskt att ha 
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/ att titta hur en avhandling är skriven. Och det är dom inte alltid så / klara över att det kan 
vara / att det är en bra väg. (Handledare E) 

 
Vetenskapliga artiklar 
Handledarna anger även att vetenskapliga artiklar är källor med hög tillförlitlighet. 
Däremot nämns inte vad som utmärker vetenskapliga tidskrifter, med undantag för 
någon som generellt anger granskning som ett kriterium för tillförlitliga källor 
(Handledare C). Studenter brukar fråga om en tidskrift är vetenskaplig eller inte och 
handledaren ger då råd, men hänvisar även studenterna till biblioteket för att få mer 
kunskap i frågan (Handledare D). 
 
Forskningsbaserad litteratur 
Litteraturen bör hålla en viss nivå menar handledarna. En indikation på nivå är att 
litteraturen bygger på och refererar till forskning och därmed kan kallas 
forskningsbaserad. Den litteratur studenterna haft som kurslitteratur anses vara 
användbar och tillförlitlig, men samtidigt finns en önskan om att studenterna ska gå till 
primärkällorna: 
 

Studentlitteratur tar dom ju gärna, men det får inte bli för mycket utan vi vill att dom ska 
gå… För även i studentlitteraturen så har dom ju då hänvisning till originalkällorna. Och 
vi vill att dom ska försöka hitta originalkällor så mycket som möjligt. (Handledare D) 

7.2.4 Källor på annat språk än svenska 
 
Handledarna kommer själva in på användningen av litteratur skriven på annat språk än 
svenska. Argument som nämns för internationell litteratur är att den kan vidga 
perspektivet och fungera som ”internationalisering på hemmaplan” (Handledare D). När 
handledarna tillfrågades om synpunkter på undersökningsresultatet att lärarstudenterna 
använder svenskspråkig litteratur till 98%, svarar de överlag att det vore önskvärt med 
en högre andel källor på annat språk än svenska. En handledare kommenterar 
undersökningsresultatet så här: 
 

Och det är synd för där finns ju en hel ocean av kunskap som vi inte använder då om det 
är 98%. Det är ju sorgligt. (Handledare C) 

 
En annan handledare resonerar kring en möjlig väg: 
 

Eftersom dom nu har en viss rädsla för anglosaxisk litteratur, forskningslitteratur, så har 
jag uppmuntrat dom att söka artiklar. För det kanske man kan hantera att läsa eh / om 
man tänker på den kunskapsnivå dom ofta befinner sig på faktiskt. Det ska vi ju inte 
sticka under stol med / att de är inte vana och då är det inte så lätt att säga att de ska läsa 
avhandlingar på engelska, men däremot en engelskspråkig artikel. Det klarar dom ju ofta. 
(Handledare B) 

 
Orsaker till den låga användningen av litteratur på andra språk uppges vara studenternas 
ovana att läsa texter på engelska. De har inte under utbildningens gång förväntats göra 
det i någon högre utsträckning. Flera av handledarna uttrycker också att handledarna 
själva kan vara osäkra på den internationella litteraturen och därför inte uppmuntrar 
studenterna att använda den.  
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Frågan om lärarstudenters användning av litteratur på andra språk är en värdeladdad 
fråga. En handledare hänvisar till en diskussion bland lärarna som handlar om att lägga 
in engelskspråkig litteratur i kurslitteraturen för att det ”ska se fint ut” och menar att det 
kan skrämma bort studenterna (Handledare A). En hållning som visar på viss 
ambivalens i frågan. En annan menar att användningen av internationell litteratur kan 
vara ett sätt för studenterna att få högre betyg eftersom en del examinatorer kräver detta 
för VG (Handledare C). 

7.3 Sammanfattning av intervjuundersökningens resultat 
 
Handledarnas mest framträdande funktion för studenternas informationsanvändning är 
att vägleda kring urval och här agerar handledaren källkritiker. Studenten visar upp 
förslag på källor och litteratur och handledaren uttalar sig positivt eller negativt grundat 
på källornas tillförlitlighet och vetenskapliga nivå. Här ingår också att förklara att olika 
källor passar för olika syften. De som inte kan användas i teori- och litteraturavsnittet 
eller som analysredskap kanske passar i bakgrundskapitlet eller för att få litteraturtips. 
En tydlig uppgift för handledaren är även att förklara hur och till vad studenterna ska 
använda litteraturen. Handledarna ger när de kan litteraturtips, som de uppfattar att 
studenterna tacksamt tar emot, men hänvisar gärna till biblioteket för hjälp med 
informationssökning. Ett nyupprättat examenshandledarkollegium är ett forum där 
kvaliteten på studenternas källor kan diskuteras, och handledarna är positiva till att 
utforma skriftliga anvisningar till studenterna vad gäller källors användbarhet och 
vetenskapliga nivå. På sikt kan detta forum spela en roll för studenternas 
informationsanvändning genom att handledare diskuterar sig fram till viss konsensus 
kring olika typer av källor. 
 
I intervjusvaren nämns flera typer av källor där tillförlitligheten anses vara låg, 
varierande eller hög. Stor konsensus råder kring källor som anses ha låg tillförlitlighet: 
facklitteratur utan forskningsbasering och Wikipedia. Bland de fria webbkällorna finns 
allt från låg till hög tillförlitlighet och studentuppsatser kan vara bra och användbara 
källor tycker några av handledarna, medan andra avråder studenter från att använda 
dem. En särskild ställning har publikationer från myndigheter och departement, såsom 
Skolverksrapporter och läroplaner, som studenterna ofta utnyttjar som källor. Här 
uppmanas studenterna vara medvetna om det politiska innehållet och att källorna därför 
inte lämpar sig som uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Detsamma gäller dagstidningar 
och tidskrifter från lärarfacken som kan vara tendentiösa. Doktorsavhandlingar är den 
litteraturtyp som mest framträdande anges som exempel på källor med hög 
tillförlitlighet. Särskilt nämns att avhandlingar är granskade av ämnesexperter och 
därför håller hög kvalitet. Även vetenskapliga artiklar uppges ha hög tillförlitlighet. 
Forskningsbaserad litteratur, dit kurslitteraturen hör, är också en typ av litteratur som 
handledare uppmuntrar studenterna att använda eftersom den har hög tillförlitlighet. 
 
Handledarna har ett önskemål om att studenterna i högre utsträckning ska använda 
litteratur på andra språk än svenska, företrädesvis på engelska, för att vidga sina 
perspektiv och utnyttja den forskning som finns publicerad internationellt. Ovana att 
läsa på engelska och en osäkerhet hos handledarna själva kan vara orsaker till låg 
användning. Frågan är dessutom värdeladdad då det på institutionen bl.a. finns åsikter 
om att studenterna kan få högre betyg genom att använda internationell litteratur. 
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8 Analys 
 
I detta kapitel redovisas analyser av intervjuundersökningens resultat med utgångspunkt 
i Faircloughs modell (1992, s. 73) för kritisk diskursanalys. Handledningspraktiken 
analyseras på tre nivåer. Textanalysen definierar en handledningsdiskurs som präglas av 
ett vetenskapligt språkbruk med starkt fokus på ett källkritiskt förhållningssätt. Vidare 
visar textanalysen att handledarnas tal innehåller motsägelsefulla ståndpunkter vad 
gäller källtyperna: tidskriftsartiklar, källor på andra språk än svenska, kurslitteratur och 
webbkällor. Den diskursiva praktiken analyseras utifrån de villkor som gäller för 
produktion och konsumtion av intervjutexten, samt handledningssamtalets 
förutsättningar och begränsningar. I avsnittet om den sociala praktiken analyseras 
handledarnas sociala och fysiska miljö som formar och formas av den diskursiva 
praktiken. I anslutning härtill diskuteras intervjuundersökningens resultat i relation till 
begreppet kognitiv auktoritet, vilket presenterades i teorigenomgången.   

8.1 Textanalys  
 
Textanalysen har genomförts med hjälp av de två valda diskursanalytiska redskapen 
ordval och kontextberoende variation.  Dessa beskrevs närmare i kapitel tre. 

8.1.1 Ordval 
 
Orden är viktiga markörer för de specifika diskurser som kan förekomma inom ramen 
för en social praktik. Samtal mellan handledare och studenter kan fokusera olika 
företeelser av uppsatsskrivandet och påverkas av handledarens erfarenhet och de 
kollegiala diskussioner som förs på utbildningsinstitutionen om handledningens praktik. 
I intervjuer med handledare på lärarutbildningen framträder en typ av 
handledningsdiskurs med olika karaktärsdrag. I ordvalsanalysen fokuseras de ord och 
fraser som ger signaler om vilken typ av handledningsdiskurs vi har att göra med. I det 
följande redovisas de två diskursiva drag som analysen gett prov på: vetenskapligt 
arbetssätt och källkritiskt arbetssätt. 
 
Vetenskapligt arbetssätt 
Intervjuerna inleddes med att handledarna ombads beskriva hur handledningen går till.  
I dessa beskrivningar är begrepp som har anknytning till vetenskapligt arbete frekventa. 
Exempel på ord och fraser som förekommer är: analys, bakgrund, datainsamling, 
diskussionsdel, empirisk undersökning, formulera en forskningsfråga, frågeställningar, 
metodfrågor, oppositionsförfarande, problemområde, seminariebehandling, syfte, 
teoriförankra, vetenskapligt skrivande. 
 
Även i de delar av intervjuerna som handlar om källor och litteratur förekommer 
begrepp som hör samman med vetenskapligt arbete:  
 

Sedan handlar det om att successivt bygga ut den här idén och sen också koppla den då 
till val av källor för att teoriförankra det här problemområdet. (Handledare A) 

 

Citatet belyser handledarnas sätt att tala om källor som en integrerad del av det 
vetenskapliga arbetet. Källorna behövs för att undersökningen ska få en teoretisk 
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förankring. Utan teorianknytning blir det inget vetenskapligt arbete. I det följande 
förstärks denna koppling mellan källor och vetenskapligt arbete: 
 

Så man försöker få dom att välja litteratur som har en vetenskaplig, en teoretisk nivå som 
gör att dom kan …att den blir användbar när det gäller analys av ett empirirskt material. 
(Handledare E) 

 
Källorna ska tas i bruk i samband med analysen av undersökningen och de måste därför 
hålla en nivå som gör dem användbara för studentens vetenskapliga arbete. Följande 
uttalande berör kärnan i den vetenskapliga arbetsprocessen: 
 

Kvalitet på ett arbete är att det kanske finns någon avhandling med som också står för att 
det är ett granskat verk. (Handledare C) 

 
Granskning av ämnesexperter vad gäller forskningsprocess och resultat är en 
förutsättning för vetenskaplighet. En doktorsavhandling har granskats i olika skeden och 
bedöms ha hög kvalitet. En sådan källa kan även användas som mönster för 
studenternas skrivande: 
 

Det hjälper dom också rent metodiskt att ha…att titta hur en avhandling är skriven. 
(Handledare E)  

 
En doktorsavhandling kan därför sägas ha dubbla funktioner för studenters arbeten: dels 
ämnesmässigt och innehållsligt och dels som ett exempel på hur ett vetenskapligt arbete 
kan struktureras och vilka metoder och tillvägagångssätt som kan användas. 
 
Citaten visar att en vetenskaplig terminologi är framträdande i handledarnas 
redogörelser för handledningsprocessen. Ord som är centrala för ett vetenskapligt 
arbetssätt är frekventa när de talar om hur de resonerar med studenter under 
handledningen. Den diskurs som framträder kan därför benämnas vetenskaplig 
handledningsdiskurs. 
 
Källkritiskt arbetssätt 
Uttalanden kring källor och litteratur visar återkommande på ett källkritiskt perspektiv: 

 

Kvalitetsmärkningen handlar ju då om till exempel ålder på litteraturen dom plockar fram 
och det handlar om författaren och författaren som auktoritet på det här ämnesområdet. 
(Handledare A) 

 
Begrepp som ”kvalitetsmärkning”, ”ålder på litteraturen” och ”författaren som 
auktoritet” ger signaler om att studenterna uppmanas använda källkritiska kriterier vid 
urval. Författare blir auktoriteter i kraft av att de är kända som forskare: ”dom ska välja 
det som är skrivet av forskare som har ett namn inom området” (Handledare C). I detta 
uttalande markerar talaren att studenterna bör betrakta namnkunniga forskare som 
kognitiva auktoriteter. En annan källkritisk aspekt handlar om i vilken utsträckning det 
går att lita på källans innehåll:  
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Det finns ju alla möjliga mer erkända webbsidor. Och då kan jag inte se något problem 
med det. Det handlar ju om att man kan bekräfta tillförlitligheten. (Handledare E)  

 
Här nyanseras den skeptiska hållning till webbkällor som framkom i 
intervjuundersökningen genom att talaren säger att det går att ”bekräfta 
tillförlitligheten” hos webbkällorna och på så sätt betrakta dem som goda källor.  
Bristande tillförlitlighet anses däremot källor med särskilda syften ha, exempelvis källor 
som har intresseorganisationer som upphovsman: ”jag är skeptisk mot det som jag 
kallar tendentiösa skrifter” (Handledare C). Studenterna uppmanas att vara försiktiga 
med källor som kan vinkla fakta och driva sin linje ensidigt. Ett sätt att hjälpa 
studenterna att välja goda källor är att tala om primär- och sekundärkällor: ”vi 
diskuterar sekundära och primärkällor, att komma så nära primärkällan som möjligt” 
(Handledare F).  
 
Citaten ger exempel på handledarnas sätt att uttrycka sig om källor där en källkritisk 
terminologi är framträdande. Utsagorna visar att studenterna uppmuntras till att 
ifrågasätta sina val av källor utifrån klassiska källkritiska principer.  
 
En vetenskaplig handledningsdiskurs med källkritiskt fokus  
Fairclough (1992, s. 190f) menar att sättet att tala och de ord vi väljer att använda 
inbegriper en tolkning utifrån ett särskilt teoretiskt, kulturellt eller ideologiskt 
perspektiv. Den handledningsdiskurs som ordvalsanalysen gett prov på präglas av ett 
perspektiv med stark förankring i vetenskapssamhället genom det vetenskapliga 
språkbruk som gör sig gällande. Handledarnas val av begrepp och sätt att tala kan sägas 
konstituera en vetenskaplig handledningsdiskurs, även i de resonemang som berör val 
av källor och litteratur.  
 
I den vetenskapliga handledningsdiskurs som råder här är en källkritisk terminologi 
framträdande, vilket följer av att intervjuundersökningen haft ett särskilt fokus på 
studenternas val av källor och litteratur. Inom ramen för ett vetenskapligt arbete gäller 
att hitta källor som håller en viss vetenskaplig nivå och att samtidigt kritiskt granska 
dessa källor utifrån de kriterier som brukar nämnas i samband med källkritiskt arbete; 
auktoritet, objektivitet, tillförlitlighet och aktualitet. I handledningsprocessen förefaller 
detta perspektiv finnas med kontinuerligt i diskussioner med studenter. Särskilt i ett 
begrepp sammanfaller det vetenskapliga och det källkritiska och det är begreppet 
granskning. Granskning av ämnesexperter före publicering är det viktigaste kriteriet 
som måste vara uppfyllt för att en publikation ska kunna kallas vetenskaplig. Detta talar 
för att den vetenskapliga handledningsdiskurs som råder i handledningssamtalen 
innefattar en källkritisk diskurs.   
 
Det är inte nödvändigtvis så att handledningssamtal upptas av källkritiska diskussioner.  
När studenter hittat källor med lägre tillförlitlighet måste handledaren informera 
studenten om källkritiska kriterier och avråda från att använda källor som inte är 
tillförlitliga. Studenter med god kännedom om ett vetenskapligt arbetssätt hamnar sällan 
i situationer där källor behöver ifrågasättas på samma sätt som handledarna så tydligt 
gör i diskussioner med studenter som är nybörjare vad gäller vetenskapligt arbete. Den 
vetenskapliga handledningsdiskursen torde därför påverkas av i vilken utsträckning 
studenterna vid examensarbetet har kunskap om tillförlitliga källor och kan tillämpa 
källkritiska kriterier vid urval. 
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Den vetenskapliga handledningsdiskursens plats i diskursordningen 
En diskursordning inkluderar alla diskursiva praktiker som finns inom en samhällelig 
institution (Fairclough 1992, s. 43). En vetenskaplig diskurs hör hemma i högskolans 
diskursordning. Här ryms även en källkritisk diskurs, särskilt i handledningssamtal 
mellan universitetslärare och studenter som brister i sin källkritiska förmåga. En 
källkritisk diskurs förekommer dessutom inom de diskursordningar som företrädesvis 
journalister, fackhistoriker och lärare och elever på grundskola och gymnasium är 
verksamma i. Dessa grupper finns, med undantag för historiker, inom samhälleliga 
institutioner som inte bedriver vetenskapligt arbete. Ett visst mått av interdiskursivitet, 
d.v.s. att olika diskurser används samtidigt inom och mellan diskursordningar, kan 
därför identifieras i handledarnas tal om källor och litteratur (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000, s. 77). Det är däremot inte min uppfattning att det skulle föreligga någon 
kamp mellan högskolans diskursordning och andra diskursordningar. 
Interdiskursiviteten handlar snarare om att debatten i media och den litteratur som 
författats om nödvändigheten av en källkritisk hållning till Internet har tagits upp inom 
högskolan, i skolverksamhet och bland de grupper som använder källkritikens redskap i 
sin yrkesutövning. Den vetenskapliga handledningsdiskursen kan därför sägas 
reproducera och vidmakthålla högskolans diskursordning. 

8.1.2 Kontextberoende variation 
 
En analys av variationen i handledarnas uttalanden visar i vilken utsträckning de är 
konsekventa eller motsägelsefulla i sina uttalanden. Uttalanden där talaren växlar 
ståndpunkt ska inte betraktas som fel utan sker naturligt i talet när olika aspekter av ett 
ämne kommer i fokus (Talja 1999). Konsekvenser av variationerna kan dock vara att 
handledarna är otydliga gentemot studenterna kring vilka typer av källor som bör 
föredras eller väljas bort. Det är därför intressant att analysera inom vilka områden 
motsägelsefulla uttalanden görs.   
 
Citaten nedan speglar de frågor där det generellt i handledargruppen tycks finnas en 
ambivalens kring värdet av att använda en viss typ av källor och citaten har därför 
ordnats under rubriker med källtyper. Under varje rubrik ges exempel på uttalanden där 
en och samma talare byter ståndpunkt under talets gång. Citaten ska dock inte ses som 
representativa för enskilda individer utan för de intervjuade handledarna som grupp.  
 
Tidskriftsartiklar  
När användningen av tidskriftsartiklar kommer på tal sägs följande: 
 

Ja, det blir lite mindre av det. Jag tycker mer att tidskriftsartiklar kommer in kanske när 
man i introduktionen till ett arbete vill spetsa till eller någonting sådant där. Då kanske 
sådana saker kommer in. Men, tidskrifts….  Jag har inte uppfattningen att det används 
särskilt mycket så där finns mer att göra / definitivt. (Handledare A) 

 
Inledningsvis sägs att tidskriftartiklar inte har så mycket att tillföra en uppsats, men 
redan under tiden uttalandet görs modifieras det och talaren blir mer positiv till 
tidskriftsartiklar och säger att de skulle kunna användas mer. Detta sätt att skifta 
ståndpunkt är ett exempel på den variation som förekommer i människors tal. 
Variationen är kontextberoende och har förmodligen påverkats av frågans innehåll. 
Handledaren tolkar intervjuarens fråga om tidskriftsartiklar som en positiv värdering av 
tidskrifter som källa och uttalar sig då själv positivt. 
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Litteratur på andra språk än svenska 
Referensanalysen visade att lärarstudenterna använder svenskspråkig litteratur till 98% 
och resultatet kommenteras på detta sätt:  
 

[…]. Jag … i dom fristående kurserna jobbar ju jag framför allt på G1- och G2-nivåerna6. 
Och där / har jag dragit mig medvetet för att på G-nivån lägga in utländsk litteratur bara 
för att markera att jag gör det. Och jag vet när vi diskuterade det här någon gång på inom 
institutionen så frågade…då var det tal om vi måste lägga in litteratur på engelska. Ja, 
men om den finns översatt till svenska? Nej, men det är för att det ska se fint ut. Och jag 
tror att / eh, jag tror att det också skrämmer bort lite granna. Om man tittar på den 
bakgrund delar av studenterna har så tror jag dom… och dom säger ju själva att det var 
skönt att slippa. Men om man ska vara ärlig / så skulle man ju på något sätt uppmana till 
att i större utsträckning göra det. Om man ska bli lite mer internationellt, få lite mer 
överblickar istället för den här ankdammen så skulle man ju / kanske jobba mer med det. 
[…] När jag tänker efter på dom jag har handlett så tror jag inte det är särskilt mycket 
litteratur som har varit / på engelska. / Det har förekommit vet jag, men inte i någon 
särskilt… sällsynt. Och det är ju en brist! (Handledare A) 

 
I ett och samma stycke uttrycks motsägelsefullhet kring användningen av litteratur på 
andra språk än svenska. Mot litteratur på andra språk ges argument som handlar om att 
engelskspråkig litteratur läggs in i kurser för att det ”ska se fint ut” och att det kan 
skrämma bort studenterna, och för anförs att den kan ge andra perspektiv. 
Resonemanget visar att frågan om litteratur på andra språk är värdeladdad för lärarna på 
institutionen, inte bara för enskilda handledare. Citatet är också ett exempel på hur 
kontexten spelar in. Handledaren reagerar på undersökningsresultatet och avslutar med 
att säga att det är en brist att studenter använder få källor på andra språk, trots att denne 
tidigare uttalat sig skeptiskt kring att tvinga studenter läsa engelskspråkig litteratur.  
 
Ytterligare ett exempel på motsägelsefullhet i talet om litteratur på andra språk kan ges: 
 

Och jag har sagt att det blir ju guldstjärna om ni plockar in en engelsk (skrattar)… Fast 
sedan vet jag ju inte om den är relevant riktigt heller men… […] …ändå att det kan höja 
kvaliteten på arbetet / att luta sig mot någon forskning som är på engelska då. Men dom 
är inte bra på det och det kanske är vårt fel att vi tycker att det är jobbigt att ta reda på det 
också. (Handledare D) 

 
Här förs ett resonemang om att användning av engelsk forskningslitteratur säger något 
om kvaliteten på uppsatsen. Även här märks att frågan är värdeladdad genom att 
studenterna får veta att det är ett plus om de använder engelskspråkig litteratur. 
Samtidigt påtalas att en bok inte nödvändigtvis behöver vara relevant bara för att den är 
på engelska, vilket i viss mån går emot den tidigare positiva värderingen av engelsk 
litteratur.  
 
Kurslitteratur  
En diskussion om vilka typer av källor och litteratur som är användbara och tillförlitliga 
kommenteras: ”Alltså den litteratur då som dom har haft i sina kurser” (Handledare D). 
 

                                                 
6 G1 och G2 är beteckningar för kurser på grundnivå efter Bolognaanpassningen. De motsvarar A- och B-
nivå. 

 53



Lite senare uttrycker samme talare tveksamhet till allt för stor användning av 
kurslitteratur: 
 

Studentlitteratur tar dom ju gärna, men det får inte bli för mycket utan vi vill att dom ska 
gå… För även i studentlitteraturen så har dom ju då hänvisning till originalkällorna. Och 
vi vill att dom ska försöka hitta originalkällor så mycket som möjligt. 

 
Kurslitteratur med tolkningar av originalkällor anses vara tillförlitlig, men uttrycket ”vi 
vill” tyder på att det finns en diskussion bland kollegorna om att studenterna bör gå till 
teoretikers originalverk och inte enbart välja litteratur där teorierna tolkas av andra. 
Uttalandet är motsägelsefullt på så sätt att handledarens hållning är att kurslitteraturen är 
tillförlitlig, men att denne samtidigt delar kollegornas åsikt om att en originalkälla är att 
föredra framför sekundärlitteratur med tolkningar. 
 
Webbkällor 
I ett resonemang om typer av källor som bör undvikas framträder följande hållning: 
 

Dom får ju inte ta och gå in på nätet hur som helst. Alltså det är ju nätkällorna som jag är 
väldigt skeptisk till då var dom har hämtat och sagt att ni måste skriva ut / noga var ni har 
hämtat det och datum och allting där så att man vet… Men visst alltså dom kan ju ha med 
något… och då har jag sagt att ha gärna med det men ha det i bakgrunden då. […] Men 
sedan då i själva litteraturgenomgången och så då måste man vara säker på att den är / 
vedertagen så att säga. (Handledare D) 

 
Utsagorna visar på olika sätt att tala om webbkällor7 som är motsägelsefulla. 
Handledaren uttalar sig negativt om webbkällor generellt, men säger sig godta dem om 
de placeras i bakgrunden. I en litteraturgenomgång däremot är webbkällorna inte 
tillräckligt bra för att platsa.  
 
Handledares varierande ståndpunkter 
Analysen av variationer i handledarnas uttalanden visar att handledarna växlar mellan 
olika ståndpunkter under talets gång. Variationerna beror på att människor ”bygger på 
olika diskurser i olika kontexter” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 115). 
Utsagorna handlar om olika typer av källor som det kan råda delade meningar om: 
tidskriftsartiklar, källor på andra språk än svenska, kurslitteratur och webbkällor. 
Bakom utsagorna finns värderingar som påverkas av den miljö handledarna befinner sig 
i och vilka de talar med där. Exempelvis kan en diskussion om studenters svårigheter 
bidra till tveksamhet inför engelskspråkig litteratur. Det rör sig då om en diskurs om 
studenters problem med att förstå och använda engelska texter. I samtal mellan 
handledare och examinatorer kan det däremot framstå som självklart att studenterna bör 
uppmuntras till att använda internationell forskningslitteratur för att vidga sina 
perspektiv och höja uppsatsens vetenskapliga nivå, vilket tyder på en diskurs om 
vetenskapligheten i examensarbetet.   
 
I kollegiala samtal uppnås ibland konsensus, vilket uttrycks som ”vi vill” att studenterna 
ska göra si eller så. En annan kontext som påverkar handledarnas uttalanden är 
intervjusituationen där olika aspekter av källanvändning kommer i fokus. Här uttalar sig 
                                                 
7 Av citatet framgår dock inte hur handledaren definierar webbkällor.  
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möjligen handledarna ibland i enlighet med vad de tror att intervjuaren förväntar sig och 
kan därför växla ståndpunkt under intervjuns gång. I kapitel nio diskuteras vilka 
konsekvenser handledares varierande ståndpunkter kan ha för studenternas 
förutsättningar att välja goda källor till sina examensarbeten.  

8.2 Diskursiv praktik 
 
Textanalysen i avsnitt 8.1 resulterade i att en vetenskaplig handledningsdiskurs med 
källkritiskt fokus identifierades. I det följande ska diskursen relateras till den diskursiva 
praktiken. Det innebär att intervjuerna som text och deras villkor för produktion och 
konsumtion analyseras (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 85). I denna 
undersökning är ämnet för intervjuerna källor och de samtal handledarna för med 
studenterna om val av källor. Jag har därför valt att analysera den diskursiva praktiken 
på två nivåer; dels den direkta diskursiva händelsen som intervjuerna utgör och den 
indirekta diskursiva händelsen, d.v.s. handledarnas tal om handledningssamtalen.  

8.2.1 Intervjuernas villkor 
 
Intervjuerna blir till text genom transkriberingen och den text som framträder här färgas 
av intervjusituationen. Ett par av informanterna var till en början tveksamma till 
inspelning vilket kan ha påverkat deras sätt att tala. Jag är som intervjuare dessutom 
känd för handledarna som bibliotekarie på deras lärosäte. Även om intervjun inte 
behandlar bibliotekets eller bibliotekariens roll finns det en risk att informanterna svarat 
i enlighet med de förväntningar de tänker sig att jag har som bibliotekarie. De 
varierande ståndpunkter kring källtyper som beskrivits ovan ger exempel på att så kan 
vara fallet.  
 
Handledningsdiskursen som framträder under intervjuerna är präglad av ett 
vetenskapligt och källkritiskt språkbruk kring källors användbarhet och tillförlitlighet. 
Exempelvis lyfts doktorsavhandlingar särskilt fram som tillförlitliga källor av 
handledarna. Referensanalysen visade att 24 avhandlingar använts i 33 examensarbeten, 
vilket kan tolkas som att handledarnas höga uppskattning av avhandlingar inte är lika 
framträdande i handledningssamtalen med studenterna som under intervjuerna. Det är 
därför inte oviktigt att min närhet till informanternas miljö kan ha förstärkt vissa 
uttalanden om källor och hur handledarna uttryckt sig om handledningen.  
 
Jag har varit bibliotekarie sedan 1991 och har under mitt yrkesliv på ett 
universitetsbibliotek utvecklat ett sätt att se på olika typer av källor och deras värde för 
akademiska arbeten. Som intervjuare är jag därför medveten om att min yrkeserfarenhet 
har påverkat hur jag utformat referensanalys och intervjuundersökning. I analysen har 
jag lyft fram uttalanden som jag uppfattat som belysande utifrån min kännedom om 
vetenskapliga publikationer generellt, vilket med stor sannolikhet har färgat bilden av 
handledarnas tal om källor. Intervjuernas villkor från både informanters och 
intervjuarens perspektiv blir därmed avgörande för den diskursiva praktik som 
framträder i textanalysen. 

8.2.2 Handledningssamtalets villkor 
 
Även handledningssamtalets villkor är avgörande för den diskursiva praktiken genom 
att samtalet mellan handledare och student har vissa ramar och begränsningar och 
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uppvisar särskilda drag vad avser relationen mellan parterna. Handledningssamtalen kan 
ske på olika sätt; både fysiska möten i grupper och enskilt eller två och två på 
handledarens tjänsterum där handledaren är på hemmaplan, vilket kan inverka på 
samtalets karaktär. Handledning sker även via telefon eller mail. I det sistnämnda fallet 
är det fråga om handledning i skriftlig form, vilket kan påverka både hur handledaren 
väljer att uttrycka sig och hur studenten uppfattar det som uttrycks. Handledningen 
begränsas av tidsramar. Enligt uppgift har handledningstiden reducerats från 25 till 21 
timmar, vilket ska inkludera seminariebehandling. Det innebär att utrymmet för att 
diskutera val av källor torde vara begränsat, eftersom ett uppsatsarbete består av många 
olika delar att beakta. Under intervjuerna framträder denna bild genom kommentarer om 
att talet om källor inte är någon stor del av handledningen och att det svåra är att få 
studenterna att göra något av sin empiri i analysdelen, inte att välja källor. Denna 
undersökning har haft fokus på källor och har därför resulterat i en bild av 
handledningssamtalen som endast speglar en del av samtalets innehåll.  
 
Handledningen utgör ett stöd för studenternas arbetsprocess och under 
handledningssamtalen gäller för studenten att få grepp om vad som krävs av dem, både i 
samband med handledningen och för att åstadkomma ett godkänt examensarbete. För att 
arbetet ska fortskrida ställs krav på parter, vilket framgår i ett uttalande om vad som 
ingår i ett muntligt handledningskontrakt: 
 

Och sedan ställer jag frågan till dom vilka krav dom ställer på mig som handledare. Och 
det är en fråga som många studenter inte vet riktigt hur man ska svara på för man har inte 
fått den frågan förut. Vet liksom inte vilka krav man ska ställa. Och det blir lite grann 
kring det här att: Ja, att du svarar på mail och att du är bollplank och kommer med förslag 
och idéer och ger konstruktiv kritik när man liksom har fått fundera lite grann kring det 
här vad man vill göra. Och sedan så säger jag att nu är det inte bara ni som ska ställa krav 
på mig utan nu ställer jag krav på er också. Och då talar jag om liksom vilka krav jag 
ställer på studenterna. (Handledare F) 

 

Studenten förväntas bl.a. skicka in sin text till handledaren i god tid före mötet för att 
handledaren ska kunna komma med konstruktiva kommentarer. Relationen kan därför 
sägas bygga på ett ömsesidighet ansvarstagande. Om någon av parterna fallerar blir det 
kanske ingen färdig uppsats. Samtidigt karaktäriseras relationen av en slags obalans i 
likhet med andra relationer där den ene agerar som expert och den andre är novis eller 
behöver hjälp, som exempelvis i relationen mellan läkare och patient. Studenten kan 
känna sig styrd av handledarens preferenser och ha svårt att argumentera för andra val 
vad gäller källor likaväl som teori- och metodval. I materialet framkommer att 
studenterna behöver mer träning i vetenskapligt arbete tidigare i utbildningen: 
”förberedelsen för att skriva / är inte den man skulle önska va.” (Handledare B). 
Bristande insikter om ett vetenskapligt arbetssätt skapar otrygghet för studenten och 
handledares användning av vetenskaplig terminologi kan därför bidra till en känsla av 
underlägsenhet för den som inte känner sig hemma i detta språkbruk. De förutsättningar 
och förmågor studenterna har för att utföra ett självständigt arbete av vetenskaplig 
karaktär påverkar den diskursiva praktiken på så sätt att handledarna under samtalet 
måste behandla frågor där studenterna har brister. Exempelvis visar det tydliga draget 
av källkritisk diskurs att handledarna ger råd kring val och bortval av källor när 
studenterna inte själva har tillräckliga kunskaper om tillförlitliga källor som är 
användbara för vetenskapliga arbeten. 
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8.2.3 Diskursiva praktiker på två nivåer 
 
Sammanfattningsvis visar analysen av den diskursiva praktiken att de villkor som gäller 
för intervjuerna och handledningssamtalet har bäring på hur textanalysen gestaltat sig. 
Intervjuerna som text har producerats av informanterna under särskilda förhållanden och 
konsumerats av mig som intervjuare under inflytande av min yrkeserfarenhet. 
Intervjumaterialet visar även på en indirekt diskursiv praktik. Handledarnas möjligheter 
att behandla val av källor under handledningssamtalet har begränsningar i tid och rum. 
Handledningssamtalen karaktäriseras av ett ömsesidigt ansvarstagande samtidigt som en 
hierarkisk relation kommer till uttryck. Studenternas förutsättningar för vetenskapligt 
arbete är avgörande för vilka frågor som behandlas under handledningssamtalen och 
handledares vetenskapliga språkbruk kan bidra till underlägsenhetskänslor hos studenter 
som inte tillägnat sig detta språkbruk tidigare under utbildningen. I handledningens 
diskursiva praktik framträder en hierarkisk relation med delat ansvarstagande.    

8.3 Social praktik 
 
Diskursiva praktiker både formar och formas av den sociala praktik de är en del av 
(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 71). I avsnittet om den sociala praktiken ska 
därför handledarnas sociala och fysiska miljö analyseras, vilket ger exempel på hur 
handledningens diskursiva praktik kan vara både konstituerande och konstituerad. 
Företeelsen att vi tillmäter både personer och andra informationskällor olika grad av 
kognitiv auktoritet är ett fenomen som utvecklas i sociala relationer mellan människor 
där språket används för förhandlingar om olika ståndpunkter. Jag avser därför att 
diskutera intervjuundersökningens resultat i relation till begreppet kognitiv auktoritet i 
anslutning till analysen av den sociala praktiken. 
 
Att handleda studenter som skriver sitt examensarbete är en av de många praktiker som 
förekommer inom ramen för den akademiska verksamheten på ett lärosäte. Andra 
exempel på praktiker är: undervisning med olika pedagogiska metoder, examinationer, 
forskningsansökningar, planeringsmöten m.fl. Dessa praktiker karaktäriseras av att 
människor tillsammans diskuterar sig fram till hur man kan och bör t.ex. undervisa och 
forska. Diskussioner som står under inflytande av mer eller mindre uttalade normer för 
praktikerna. Samtidigt produceras och konsumeras texter som tar upp frågeställningar 
aktuella för högre utbildning och som formar praktiken. På universitet och högskolor 
förekommer både praktiker som bygger på diskussioner och texter och de är att betrakta 
som i högsta grad diskursiva praktiker.  

8.3.1 Handledarna mellan studenter och examinatorer 
 
Handledarna är inte ensamma om att forma sin handledningspraktik. Å ena sidan finns 
studenterna och deras motivationsnivå och förmåga att arbeta självständigt med en 
uppgift av vetenskaplig karaktär, vilket påverkar handledningspraktiken. Å andra sidan 
finns begränsningar i handledningstid och ekonomiska krav på genomströmning från 
institutionen som sätter gränser för handledningen. Handledarna befinner sig dessutom i 
en position mellan studenter och examinatorer i sin roll: 
 

En del examinatorer signalerar det att dom tycker att det nästan är ett krav för ett VG-
arbete att man tittar lite vidare omkring. Men det här jobbet är ett kameleontjobb för att / 
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jag känner mig / lite styrd av att det är väldigt… det är olika saker som man fokuserar och 
det är ju självklart. Man är olika personligheter. Men alla examinatorer fokuserar lite 
olika och då vet jag att en del poängterar detta särskilt mycket och då lever jag mitt 
kameleontliv lite där och det brukar jag också försöka förklara för studenterna. 
(Handledare C) 

 
Citatet visar att handledningen är en social praktik som formas av olika examinatorers 
uttalanden om vad som är viktigt för att åstadkomma en uppsats av hög kvalitet. 
Examinatorernas uttalanden påverkar i sin tur handledarens strategier gentemot 
studenterna när denne vill hjälpa studenterna att nå sitt mål om en godkänd uppsats. 

8.3.2 Handledarna som kollektiv 
 
Handledarna talar om att de följer en modell för handledning som utformats på 
institutionen och som innebär att de arbetar med en grupp studenter och en examinator. 
I första skedet av uppsatsarbetet träffar handledarna studenterna på så kallade pm1 och 
pm2-seminarier, vilket innebär grupphandledning, därefter vidtar enskild handledning. 
Handledaren är således en i ett kollektiv av handledare och examinatorer som 
tillsammans påverkar handledningspraktiken.  
 
I det nystartade examenshandledarkollegiet som är öppet för institutionens samtliga 
handledare på lärarutbildningen kan alla frågor som rör examensarbetena diskuteras, 
även de källor som studenter bör eller inte bör använda:  
 

Det är ett jätteviktigt forum. Jätteviktigt alltså, för att vi är många nya handledare och 
många nya examinatorer och massor av examensarbeten. Så att det krävs det här forumet 
för att diskutera, inte bara handledningsprocessen, utan också det här syftesformuleringar, 
problemformuleringar, val av litteratur / och källor och / och så va. Så, det ser jag fram 
emot att vi ska få en, ett bättre kollegialt samtal om detta. (Handledare B) 

 
Den fysiska miljön spelar också roll för formandet av en social praktik. Handledarna 
sitter i en lång korridor avdelad med ett personalrum. De har därmed goda möjligheter 
att även föra informella samtal om handledningen och så sker: 
 

Dels har vi ju… har man ju det här spontana / resonemanget som inte är då formaliserat 
som något examenshandledarkollegium eller så. Så rent spontant så sker en diskussion 
just kring nivån på litteraturen. Den förs ständigt tycker jag / sådär / i korridorsnacket. 
(Handledare E)  

 
Kollegiala diskussioner kan leda fram till ställningstaganden och språkbruk som ser 
olika ut mellan olika ämnen. En informant ger exempel på hur studenter som skrivit 
uppsats inom andra ämnen uttrycker viss frustration kring olika budskap om 
uppsatsskrivande: 
 

Det finns så mycket begrepp som florerar. Och dom kommer och säger: Så säger dom på 
den institutionen och så säger dom på den institutionen. Dom säger att man ska skriva så. 
Och det finns klart olika traditioner som dom har mött under sin utbildning. (Handledare 
B) 
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Citatet ger exempel på att vetenskapliga handledningsdiskurser kan se olika ut i olika 
ämnen. Det finns således en kamp mellan olika handledningsdiskurser som skapar 
förvirring och irritation hos studenter som skrivit uppsats i annat ämne tidigare. 
 
Handledares gemensamma diskussioner, både formella och informella, har stor potential 
att forma handledningspraktiken. En diskussion i handledarkollegiet om att studenten 
bör sträva efter att använda primärkällor till teoretikers verk gör att handledarna 
framhåller detta i samtal med studenter. På motsvarande sätt kan handledare som 
upptäcker att studenter gärna vill använda litteratur utan forskningbasering ta upp 
problemet med handledarkollegiet, som kanske beslutar att skriva fram vikten av att 
använda forskningsbaserad litteratur i studieanvisningar. Oavsett om diskussionerna 
leder till konsensus eller ej kring handledningsfrågor kommer de att påverka både 
muntliga och skriftliga anvisningar till studenterna. Kollegiala diskussioner formar och 
formas därmed av handledningens sociala praktik och är i den meningen exempel på hur 
den diskursiva praktiken är både konstituerande och konstituerad i relation till den 
sociala praktiken (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 67f).   

8.4 Kognitiv auktoritet hos handledare och andra källor 
 
En källas kognitiva auktoritet handlar om i vilken utsträckning vi anser att en källa är 
trovärdig och därför tillförlitlig (Wilson 1983). Kognitiv auktoritet kan tillmätas både 
personer och andra källor, som exempelvis litteratur. Fokus läggs därför både på 
handledarna som kognitiva auktoriteter och på de källor som handledarna 
rekommenderar eller uppmanar studenterna att undvika eller använda kritiskt. I 
intervjuerna användes begreppen tillförlitlighet och användbarhet för att få utsagor om 
källors kognitiva auktoritet.  

8.4.1 Handledarna som kognitiva auktoriteter 
 
Undersökningsresultatet visar att handledarna sannolikt spelar en stor roll för 
lärarstudenternas informationsanvändning i examensarbetet och att de i 
handledningssamtalen har olika uppgifter eller funktioner; ge litteraturtips, hänvisa till 
biblioteket, vägleda kring urval och handleda kring litteraturens användning.  
 
Vid vägledningen kring urval visar studenterna upp sina förslag på litteratur under 
handledningstillfället, alternativt framgår det i påbörjade uppsatsavsnitt vilka källor 
studenten valt. Handledarna uppmanar då till en allmänt källkritisk hållning, särskilt för 
webbkällor, och avråder från att använda litteratur som inte är forsningsbaserad eller 
webbkällor där tillförlitligheten inte kan garanteras. Studenterna tar enligt handledarna 
tacksamt emot de litteraturtips handledarna ger, vilket kan tolkas som att de litar på 
handledarnas omdöme vad gäller litteraturval. I ovanstående beskrivningar är 
handledaren en kognitiv auktoritet för studenten och tillåts ha inflytande över studentens 
val av källor. En av Wilsons (1983, s. 21) utgångspunkter för kognitiv auktoritet hos en 
person är att den berör ett särskilt ämnesområde, en kompetens som både kan ha med 
utbildning och arbete att göra. I handledarnas fall gäller att deras kognitiva auktoritet 
kan hänga samman med en specifik ämneskompetens som är relevant för studentens 
uppsatsämne, som när de ger litteraturtips. Handledaren kan även vara en kognitiv 
auktoritet för studenter när uppsatsämnet ligger vid sidan om den egna 
ämneskunskapen. Det är då deras generella kompetens kring det vetenskapliga 
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arbetssättet som tas i bruk när de resonerar med studenterna kring källkritik och 
tillförlitliga forskningsbaserade källor.  
 
När studenterna ber handledaren om hjälp med informationssökning och frågar om vilka 
tidskrifter som kan räknas som vetenskapliga hänvisar handledarna gärna till 
biblioteket. De anser att bibliotekarier har större kompetens i dessa frågor och 
biblioteket tillmäts då institutionell kognitiv auktoritet, som enligt Wilson (1983, s. 81-
82) kan finnas hos organisationer likaväl som hos litteratur. Enskilda bibliotekarier som 
handledarna känner som tillförlitliga kan också tillmätas hög kognitiv auktoritet. Det 
förhåller sig också så att handledarna representerar sin institution och universitetet och 
får därigenom del av den institutionella kognitiva auktoritet som universitetet och 
vetenskapssamhället har generellt. Kognitiv auktoritet hänger även samman med makt, 
menar Wilson (1983, s. 129). Studenter vill få sina uppsatser godkända och anpassar sig 
därför efter handledarens omdömen för att de vet att detta kan hjälpa dem att uppnå sitt 
mål. När vi vill uppnå något påverkar detta vem vi litar på och hur vi handlar. 
Maktrelationen påverkas också av administrativ auktoritet, som i detta fall innebär att 
det finns bestämmelser som reglerar vem som har tillträde till en utbildning och vad 
som krävs för att få examen.  
 
Intervjuundersökningens resultatet kan tolkas som att handledarna uppfattar att de 
tillmäts hög kognitiv auktoritet av studenterna. Någon som studenten litar på och som 
därför får inflytande över studentens tankar och handlande. Detta gäller samtliga av de 
beskrivna funktionerna, men särskilt vid vägledningen kring urval. Genom att fälla 
omdömen om de valda källornas vetenskapliga nivå, tillförlitlighet och relevans 
fungerar handledarna som källkritiker när studenterna inte själva har kunskap om vilka 
typer av källor som är lämpliga att använda i ett vetenskapligt arbete.  

8.4.2 Bedömningar av källornas kognitiva auktoritet 
 
I handledarnas uttalanden om källor har tre olika kategorier kunnat urskiljas; källor med 
låg, varierande och hög tillförlitlighet. Dessa tre kategorier motsvarar handledarnas 
bedömningar av källornas olika grad av kognitiv auktoritet. På samma sätt som med 
personer kan skriftliga källor ha hög kognitiv auktoritet (Wilson 1983, s. 81-82). 
Källans kognitiva auktoritet är relaterad till författarens kognitiva auktoritet och 
påverkas därför av i vilken utsträckning vi väljer att lita på personen eller institutionen 
som står bakom källan. När en person med hög kognitiv auktoritet rekommenderar en 
källa tillmäts den hög kognitiv auktoritet eftersom personen laddar källan med kognitiv 
auktoritet. Handledarnas bedömningar av källors kognitiva auktoritet har därför relevans 
för studenternas informationsanvändning. 
 
Grunden för handledarnas bedömningar av källor med hög kognitiv auktoritet utgörs av 
två huvudsakliga kriterier: källor med vetenskapligt baserad kunskap och/eller med en 
upphovsman som är tillförlitlig. Källor som handledarna anser ha högst kognitiv 
auktoritet är vetenskapliga publikationer, som doktorsavhandlingar och vetenskapliga 
tidskrifter, där tillförlitligheten grundas på att publikationerna granskats av 
ämnesexperter före publicering. Även litteratur som är forskningsbaserad, men inte 
nödvändigtvis har granskats på samma sätt som vetenskapliga publikationer, anses ha 
hög tillförlitlighet eftersom forskning bakom resonemang och ståndpunkter redovisas i 
litteraturen. Begreppet forskningsbaserad används av handledarna och skiljer sig från 
min definition av vetenskapliga publikationer.  
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Studenterna uppmanas att leta efter litteratur med författare som är forskare och erkända 
namn inom området. Det är då författaren som tillmäts den höga kognitiva auktoritet 
som boken får del av. Handledarna önskar generellt en ökad användning av litteratur på 
andra språk än svenska i examensarbetena för att få in ett bredare perspektiv i 
litteraturgenomgången. Den internationella litteraturen kan därför sägas ha en 
dimension av kognitiv auktoritet i kraft av att den tillför något i förhållande till den 
svenska litteraturen, förutsatt att den håller en viss vetenskaplig nivå. Det förefaller som 
om handledarna förknippar internationell litteratur med forskningslitteratur och därför 
bedömer dess kognitiva auktoritet i likhet med den forskningsbaserade litteraturen.  
 
Webbkällor kan ha hög kognitiv auktoritet om de är av vetenskaplig karaktär eller kan 
spåras till tillförlitliga institutioner. I det senare fallet är det den institutionella kognitiva 
auktoriteten som ligger till grund för bedömningen av de källor som institutionen ger 
upphov till. Källor som kommer från institutioner som kan tänkas ha politiska eller 
andra ideologiska syften får sin kognitiva auktoritet ifrågasatt, eftersom källorna kan 
tänkas vinkla faktauppgifter i enlighet med sina ståndpunkter. Orsaken till att flera av 
handledarna är skeptiska till studentuppsatser som källa torde vara att studenten som 
skrivit uppsatsen inte kan förväntas vara tillräckligt skolad i det vetenskapliga 
arbetssättet för att själv vara en kognitiv auktoritet. Uppsatsen kan då inte tillmätas 
högre kognitiv auktoritet än sin upphovsman. 
 
Genomgående gäller att källor där ingen garanterar tillförlitligheten, såsom Wikipedia 
och andra webbkällor som inte går att spåra till upphovsmän med hög kognitiv 
auktoritet, bedöms ha låg grad av kognitiv auktoritet av handledarna. Detta gäller även 
litteratur där författaren uttrycker åsikter och åtgärdsförslag utan vetenskaplig grund, 
exempelvis när det gäller litteratur om problematiska frågor i skolmiljö som konflikter 
och mobbning.  

8.4.3 Varierande kognitiv auktoritet  
 
Diskussionen om kognitiv auktoritet ovan har baserats på informanternas utsagor och 
visar att handledarnas olika uppgifter i relation till studenternas informationsanvändning 
ger dem hög kognitiv auktoritet. Handledarnas kognitiva auktoritet påverkar även 
studenternas uppfattningar om de källor som handledaren rekommenderar eller avråder 
ifrån att använda. Studenternas val av informationskällor för uppsatsarbetet kan därför 
förväntas spegla handledarnas bedömningar av källors kognitiva auktoritet. Det är 
däremot inte säkert att detta innebär att studenterna i alla lägen handlar i enlighet med 
handledarnas bedömningar. Pamela McKenzie (2003) visade i sin studie av blivande 
tvillingmammor att bedömningar av kognitiv auktoritet inte är statiska, utan att det 
förkommer förhandlingar där informationskällor vägs mot varandra i varje situation. 
Tvillingmammorna tillmätte omväxlande läkarnas medicinska kunskap eller 
erfarenhetsbaserad kunskap hög kognitiv auktoritet. I kapitel 9 görs en jämförelse 
mellan resultaten från referensanalysen och intervjuundersökningen. Jämförelsen visar 
huruvida det finns en diskrepans mellan de källor studenter väljer att använda och hur 
deras handledare ser på källornas tillförlitlighet. 
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8.5 Sammanfattning av analys i tre nivåer 
 
I detta kapitel har intervjuundersökningens resultat analyserats utifrån en modell för 
kritisk diskursanalys i tre nivåer. Textanalysen som utförts med redskapet ordval har 
definierat en vetenskaplig handledningsdiskurs med källkritiskt fokus som hör hemma i 
högskolans diskursordning. Vidare har texten analyserats med utgångspunkt i den 
kontextberoende variation som förekommer i människors tal. Analysen visade på fyra 
källtyper som handledarna uttrycker sig motsägelsefullt kring; tidskriftsartiklar, källor 
på andra språk än svenska, kurslitteratur och webbkällor. 
 
Den vetenskapliga handledningsdiskursen förekommer inom ramen för en diskursiv 
praktik som färgats av de villkor som råder för intervjuerna. Villkoren handlar om att 
intervjuerna spelats in, vilket kan påverka informanternas svar, och att intervjuaren är 
känd som bibliotekarie på informanternas arbetsplats. Även handledningssamtalens 
ramar och begränsningar påverkar den diskursiva praktiken, som i sin tur formar och 
formas av den sociala praktiken. Här är det handledarens fysiska och sociala miljö med 
möjligheter till kollegiala diskussioner om studenternas informationsanvändning som 
formar handledningspraktiken, som i sin tur formar den sociala praktiken. En aspekt av 
den sociala praktiken rör de bedömningar av källors kognitiva auktoritet som 
handledarna gör och hur de talar med studenterna om vilka källor som föredras eller bör 
väljas bort. Dessa handledningssamtal kan i sin tur påverka i vilken utsträckning 
studenterna tillmäter handledarna kognitiv auktoritet och väljer att handla i enlighet med 
handledarnas bedömningar. En fråga som diskuteras i nästa kapitel.  
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9 Diskussion och slutsatser 
 
I detta kapitel besvaras frågeställningarna med en sammanfattning av resultaten från de 
två undersökningarna. En jämförelse mellan resultaten från referensanalysen och 
intervjuundersökningen görs där överensstämmelser och skillnader redovisas och 
möjliga orsaker till dessa diskuteras. Värdet av vetenskapliga publikationer i en 
forskningsbaserad utbildning diskuteras, samt kopplingen mellan 
utbildningsvetenskaplig forskning och en professionell lärarpraktik. Därefter följer en 
diskussion kring undersökningarnas teori- och metodval och avslutningsvis ges förslag 
på vidare forskning. 
 

9.1 Frågeställningarna besvaras 
 
Den första frågeställningen rör lärarstudenters informationsanvändning: 
 

1. Vilka typer av informationskällor refererar lärarstudenter till i sina 
examensarbeten och hur stor andel av informationskällorna utgörs av 
vetenskapliga publikationer? 

 
Frågeställningen har besvarats med hjälp av en referensanalys av 33 examensarbeten 
från lärarutbildningen (bil 2). Referensanalysen visade att lärarstudenter refererar 
mestadels böcker av facklitterär karaktär (61,3%) och den näst största kategorin är 
offentligt tryck (17%). Artiklar refereras mycket lite (4,6 %) och vetenskapliga artiklar 
står för enbart 0,9% (7 artiklar) av samtliga referenser. Andelen vetenskapliga 
publikationer utgör 10% (80 av 802 referenser) och 2% av referenserna är källor på 
annat språk än svenska. 
 
Två frågeställningar fokuserar handledarna:  
 

2. Hur beskriver handledare sina funktioner för lärarstudenternas 
informationsanvändning i examensarbetet? 

 
3. Hur talar handledare om informationskällors kognitiva auktoritet och 

användbarhet i lärarstudenters examensarbeten? 
 
För att besvara den andra och tredje frågeställningen har en intervjuundersökning gjorts 
med sex handledare på lärarutbildningen. Resultatet visade att handledarna har fyra 
olika funktioner i relation till studenternas användning av källor; ge litteraturtips, 
hänvisa till biblioteket, vägleda kring urval av källor och handleda kring litteraturens 
användning. Särskilt framträdande är handledarnas källkritiska funktion. De uppmanar 
studenterna att vara källkritiska vid val av källor och avråder från att använda litteratur 
som inte bygger på forskning. I handledarnas uttalanden om olika typer av källor 
framträder deras bedömningar av källors kognitiva auktoritet och användbarhet. 
Källtyperna har kategoriserats som källor med låg, hög och varierande tillförlitlighet. 
Handledarna bedömer att litteratur utan forskningsbasering har låg tillförlitlighet och 
Wikipedia nämns särskilt som en olämplig källa i examensarbeten.  Forskningsbaserad 
litteratur lyfts fram som tillförlitlig och doktorsavhandlingar anses ha mycket hög 
tillförlitlighet. Vetenskapliga artiklar hör också till denna kategori. Webbkällor, 
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studentuppsatser och publikationer från exempelvis myndigheter och fackföreningar, 
som kan vara tendentiösa, bedöms ha varierande tillförlitlighet av handledarna. Det 
innebär att dessa kategorier källor kan ha allt från låg till mycket hög tillförlitlighet. 

9.2 Ställningstaganden i studenternas informationspraktik  
 
I vilken utsträckning handledarnas bedömningar av källors kognitiva auktoritet får 
genomslag i studenternas informationspraktik visar en jämförelse mellan 
intervjuundersökningens och referensanalysens resultat. Jämförelsen ger därför svar på 
om det finns en diskrepans mellan de källor studenter väljer att använda och hur deras 
handledare ser på källornas tillförlitlighet.  

9.2.1 Överensstämmelser och skillnader mellan resultaten 
 
Referensanalysen visar att lärarstudenterna mestadels använder facklitteratur, särskilt av 
kursbokskaraktär, i sina examensarbeten. Detta ligger helt i linje med en av de 
kategorier källor som handledarna anser ha hög tillförlitlighet; den forskningsbaserade 
litteraturen. Röster finns dock som förordar att studenterna bör leta upp primärkällor till 
teoretikers verk när sådana finns tillgängliga. Det är viktigt att uppmärksamma att 
handledarnas definition av forskningsbaserad litteratur; böcker som bygger på och 
refererar till forskning, inte är densamma som min definition av vetenskaplig bok. 
Studenterna refererar vetenskapliga publikationer till 10%, men detta ska inte tolkas 
som att studenterna använder lite forskningsbaserad litteratur. Tvärtom är det just 
forskningsbaserad litteratur som används i första hand enligt min bedömning8. I 
referensanalysen har litteratur utan forskningsbasering inte separerats från övrig 
facklitteratur, men även här är intrycket att denna kategori inte förekommer i någon 
större utsträckning. Studenterna tar således till sig handledares råd om att undvika 
litteratur som inte bygger på forskning. 
 
Forskningsrapporter såsom avhandlingar och högskolerapporter står för en liten del av 
källorna (6%). Detta trots att handledarna uppger att de uppmuntrar till att använda 
vetenskaplig litteratur och särskilt framhåller avhandlingar som tillförlitliga källor. 
Däremot refereras inte Wikipedia överhuvudtaget och uppsatser mycket lite (2 
uppsatser). Detta motsvarar i båda fallen den skepsis handledarna ger uttryck för. 
Uppsatser uppges vara bra källor när de kan ge litteraturtips och visa på hur formalia ser 
ut, men syftet är då ett annat och uppsatserna syns inte i litteraturlistan. Handledarna 
anser att vetenskapliga artiklar är källor med hög tillförlitlighet. Här är skillnaden 
mellan handledarnas bedömning och studenternas användning påfallande stor då endast 
sju vetenskapliga artiklar påträffats i referensanalysen. Generellt är användningen av 
artiklar låg (4,6%). Användningen av källor på annat språk än svenska (2%) är också 
blygsam och handledarna ser gärna en ökning här.  
 
En jämförelse mellan referensanalysen och intervjuundersökningens resultat uppvisar 
framför allt två intressanta företeelser. För det första finns det en stor överensstämmelse 
mellan studenternas stora användning av forskningsbaserad facklitteratur och 
                                                 
8 Jag har i min kategorisering inte urskilt forskningsbaserad litteratur av två skäl. Det kräver att varje bok 
granskas, vilket inte vore praktiskt möjligt. Min definition av vetenskaplig bok måste dessutom ligga i 
linje med hur övriga vetenskapliga publikationer definierats och kan därför inte inkludera 
forskningsbaserad litteratur. 
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handledarnas positiva bedömning av denna litteratur. För det andra finns det emellertid 
en diskrepans mellan studenternas blygsamma användning av forskningsrapporter och 
vetenskapliga artiklar och handledarnas syn på dessa källors höga tillförlitlighet. För en 
mer tillförlitlig tolkning bör studenter tillfrågas, men det ligger utanför ramen för denna 
undersökning. Jag tillåter mig trots detta att diskutera några tänkbara anledningar. 

9.2.2 Möjliga orsaker till diskrepansen  
 
Svenska doktorsavhandlingar är lätta att urskilja vid informationssökning om man söker 
i bibliotekskataloger och kan tolka den bibliografiska informationen. Det är också 
enkelt att avgränsa till avhandlingar vid sökning – om man vet hur man gör! Studenter 
behöver kunskap om vad doktorsavhandlingar är och vad de kan tillföra det egna arbetet 
och hur man hittar dem. Möjligen kan osäkerhet kring detta vara ett skäl till låg 
användning. En annan anledning är naturligtvis att studenten inte hittat någon relevant 
avhandling i sitt ämne. Studenter kan ha svårt att bedöma relevans och avfärdar ofta 
sådant som inte direkt motsvarar den egna frågeställningen enligt min erfarenhet. 
Dessutom är doktorsavhandlingar skrivna på ett språk som är vetenskapligt och kan 
därför vara svåra att ta till sig. Doktorsavhandlingar kan således vara otillgängliga på 
flera sätt, vilket resulterar i att de inte används trots handledarens uppmuntran. Detta är 
ett exempel på att källor med hög kognitiv auktoritet kan väljas bort till förmån för 
andra mer lättillgängliga källor. 
 
Den närmast obefintliga användningen av vetenskapliga artiklar har delvis andra 
förklaringar. Det finns ett fåtal pedagogiska tidskrifter på svenska som räknas som 
vetenskapliga och den databas som finns för svenska tidskrifter, Artikelsök, indexerar 
inte samtliga. Det går inte heller att avgränsa till vetenskapliga tidskrifter i Artikelsök, 
vilket är vanligt i de internationella databaserna. ERIC är den dominerande databasen 
för utbildningsvetenskap, men tidskrifterna som indexeras är mestadels på engelska. 
Här kommer problematiken med ovana vid engelskspråkig litteratur in som kan 
avskräcka. Troligen finns det hos studenterna en osäkerhet kring vad en vetenskaplig 
artikel på engelska kan tillföra det egna arbetet vars frågeställningar rör svenska 
förhållanden. Möjligen finns också en osäkerhet hos handledare kring internationella 
vetenskapliga tidskrifter som gör att de inte tydligt lyfter fram dessa källor under 
handledningssamtalen. Studenterna uppfattar då inte denna typ av källa som relevant.   

9.2.3 Bekanta källor 
 
Twaits (2005) undersökning av studenters relevanskriterier visade att förtrogenhet med 
en källa angavs redan på andra plats, efter ämnesinnehåll men före trovärdighet. 
Resultatet pekar på att studenter ogärna lägger tid på att lära känna nya typer av källor, 
som exempelvis en databas eller vetenskapliga tidskrifter, om de redan känner till källor 
som kan användas. Förtrogenhet är alltså centralt vid bedömning av en källas relevans, 
både resurser för litteratursökning och olika typer av informationskällor och specifika 
publikationer. När studenterna redan känner till källor, som exempelvis den 
kurslitteratur de haft under utbildningen, kommer de att välja den eller liknande källor 
även för sitt examensarbete. Om studenterna inte bekantat sig med doktorsavhandlingar 
eller vetenskapliga artiklar på tidigare kurser är det inte förvånande att de inte refereras i 
någon större utsträckning i examensarbetet.  
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Förtrogenhet lär dock inte ensamt kunna förklara den diskrepans som redovisats ovan. 
En annan orsak kan röra de förhandlingar som äger rum när studenter väljer sina källor 
för uppsatsarbetet. I McKenzies (2003) undersökning var det fråga om att värdera 
medicinsk eller erfarenhetsbased kunskap högst i olika situationer. För studenterna 
handlar det om en annan typ av förhandling vid val av källor. En förhandling som rör 
arbetsinsats i förhållande till bedömningar av vilka källor som har hög kognitiv 
auktoritet. Studenterna kan vara medvetna om vilka typer av källor deras handledare 
bedömer som mest tillförlitliga, men trots detta välja bort dem om de är svåra att förstå 
och därför kräver stor arbetsinsats. Examensarbetet kräver tid och engagemang och att 
söka källor och läsa in sig på problemområdet är bara en del av arbetet. Källorna får då 
inte kräva alltför stor arbetsinsats – det räcker med att de är tillräckligt bra. Redan känd 
kurslitteratur dominerar därför referenserna, medan doktorsavhandlingar och 
vetenskapliga artiklar är sparsamt förekommande.  
 
De ställningstaganden studenter gör vid urval av källor kan alltså förklara hur de kan se 
handledaren som en kognitiv auktoritet och gärna följa dennes rekommendationer till en 
viss gräns, men samtidigt välja bort de källor som skulle kräva alltför mycket av dem. 
Källor med hög tillförlitlighet ska helst vara välbekanta och intellektuellt och språkligt 
tillgängliga för att väljas. Detta fenomen har beskrivits i biblioteks- och 
informationsvetenskaplig litteratur som the principle of least effort (Case 2005). 
Principen går ut på att människor kalkylerar med vilka arbetsinsatser som krävs och 
strävar efter att klara sina åtaganden med minsta möjliga ansträngning. Detta innebär att 
människor medvetet kan acceptera lägre kvalitet på informationskällorna när de 
försöker att hålla nere arbetsinsatserna vid informationssökning. Lärarstudenterna 
räknar alltså med att de källor de känner till sedan tidigare är goda källor och vill därför 
inte lägga tid på att söka nya källor om det inte behövs.  

9.3 Vetenskapliga publikationer i lärarutbildningen 
 
Här diskuteras värdet av ökad kunskap och användning av vetenskapliga publikationer 
för målet om en forskningsbaserad lärarutbildning, samt vilka möjligheter som ges i 
handledarnas gemensamma diskussioner kring lärarstudenters informationspraktik.  

9.3.1 Ökad kunskap om publikationstyper 
 
Examensarbetet är ett självständigt arbete som avslutar ett helt utbildningsprogram. I 
examensarbetet visar studenten att hon har den kunskap och har utvecklat de förmågor 
under studietiden som motsvarar de förväntade läranderesultaten i 
examensbeskrivningen. Denna studie visar att lärarstudenter inte alltid har den kunskap 
om olika publikationstypers tillförlitlighet och vetenskapliga nivå som krävs när det är 
dags för examensarbetet. Kunskapen finns däremot hos handledarna och studenterna 
blir varse den först när de föreslår litteratur utan forskningsbasering eller andra källor 
med låg tillförlitlighet som de avråds från att använda. Om lärarstudenterna utvecklar 
kunskap om olika typer av publikationer och deras värde för akademiska arbeten 
tidigare i utbildningen behöver diskussioner om mindre tillförlitliga källor inte föras 
under handledningssamtalen. Detta kan göras på flera sätt. Dels kan vetenskapliga 
publikationer läggas in som obligatorisk kurslitteratur och dels kan paperuppgifter 
utformas med anvisningar om vilka typer av informationskällor som bör väljas som i 
Davis studie (2003). Vetenskapliga publikationer är då kända informationskällor vid 
examensarbetet och kommer med större sannolikhet att väljas. 
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Den forskningsbaserade litteraturen som studenterna stiftat bekantskap med under 
tidigare kurser är naturligtvis goda källor för ett examensarbete, särskilt när studenten 
läser in sig på ämnesområdet. Det finns dock nackdelar med att enbart använda denna 
litteratur. Studenterna vänjer sig inte vid att läsa den typ av vetenskaplig text som de 
själva ska producera i examensarbetet, eftersom läroböcker inte har den struktur och 
uppbyggnad som utmärker vetenskapliga publikationer (Lyngfelt 2009). Studenterna 
kan få en ökad förståelse för hur en vetenskaplig undersökning rapporteras genom att 
låta vetenskapliga publikationer stå som modell för akademiskt skrivande. Texterna ger 
också prov på det vetenskapliga språkets stilistik. Dessutom är vetenskapliga 
publikationer att betrakta som forskningens primärkällor. Att välja primärkällor före 
sekundärkällor är en källkritisk hållning som uppmuntras av handledarna. Att 
kontinuerligt läsa och använda vetenskapliga publikationer kan därför bidra till den 
vetenskaplighet i lärarutbildningen som återkommande har förordats (Forsberg & 
Lundgren 2006, Säljö & Södling 2006). 

9.3.2 Den vetenskapliga artikelns potential 
 
Doktorsavhandlingar lyfts fram av handledarna som tillförlitliga informationskällor på 
ett tydligare sätt än de vetenskapliga artiklarna. Jag menar att tidskrifterna, framför allt 
de vetenskapliga tidskrifterna, har en outnyttjad potential för lärarstudenters 
examensarbeten. Här finns ”en hel ocean av kunskap” som en av informanterna säger. 
Formatet är dessutom mer behändigt än avhandlingens modiga 250-300 sidor. 
Vetenskapliga undersökningar av samma omfång som i avhandlingar rapporteras i 
koncentrerad form på 10-15 sidor. Påfallande ofta stöter man på svenska 
undersökningar som rapporteras i internationella vetenskapliga tidskrifter. Det finns 
särskilda regler kring vetenskaplig publicering som innebär att forskare inte får 
publicera samma studie två gånger. Svenska undersökningar kan därför inte förväntas 
vara publicerade som originalartiklar mer än en gång. Scandinavian Journal of 
Educational Research är ett exempel på en tidskrift där nordiska forskare rapporterar 
sina undersökningar på engelska för att nå ut till en internationell publik. Samtidigt bör 
studier från andra delar av världen kunna vara användbara även för lärarstudenter som 
skriver om svenska förhållanden. Barn leker och lär överallt. Om lärarstudenter tidigare 
vant sig vid att läsa artiklar, både på engelska och svenska, kan de förhoppningsvis se 
att forskning som är relevant för examensarbetets empiriska undersökning finns att söka 
här. Avsnittet litteraturgenomgång kan då bestå av originalstudier som ligger nära den 
egna undersökningen. 

9.3.3 Ökad tydlighet i handledningspraktiken  
 
När handledare på lärarutbildningen deltar i ett examenshandledarkollegium kan frågor 
kring lärarstudenters val av källor diskuteras och nya förhållningssätt utvecklas. En 
ökad tydlighet gentemot studenterna bör eftersträvas så att de blir på det klara med vad 
som avses med ”tidigare forskning” och vilka källor som platsar här. Gemensamma 
diskussioner om de källtyper som det råder viss ambivalens kring bör kunna bidra till 
tydligheten. Det behövs en definition av webbkällor för att studenter ska kunna bedöma 
deras tillförlitlighet utifrån innehållet snarare än formen. Det är olyckligt om studenter 
uppfattar att allt de kan hämta via webben är webbkällor och att dessa källor är sämre än 
tryckta källor a priori. Andra frågor som skulle kunna diskuteras är: studentuppsatser 
som underlag för kritisk granskning av teori- och metodhantering, tidskriftsartiklars 
värde och inte minst den svåra frågan om syftet med att inkludera litteratur på andra 
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språk än svenska. Blir engelskspråkig litteratur enbart ett sätt för ambitiösa studenter att 
få högt betyg sänder det märkliga signaler om vilka funktioner litteraturen har i ett 
självständigt arbete.   

9.4 Utbildningsvetenskaplig forskning i lärarpraktiken 
 
I den rapport (Forsberg & Lundgren 2006, s. 23) där den vetenskapliga kvaliteten hos 
lärarstudenters examensarbeten jämförs med andra utbildningar framgår att 10% av 
lärarstudenterna har använt sig av litteraturstudier som metod jämfört med 90% för 
sjuksköterskestudenterna. Trots att båda utbildningarna leder till professionsyrken är det 
stora skillnader mellan examensarbetenas upplägg. Författarna lyfter fram 
sjuksköterskeprogrammets konsumtionsmodell, där studenten är forskningskonsument, 
som ett alternativ till de kvalitativa intervjustudierna. Syftet med konsumtionsmodellen 
uppges vara att ”skapa nya helheter utifrån befintliga forskningsresultat” (Forsberg & 
Lundgren 2006, s. 55). En orsak till det starka inslaget av vetenskapliga publikationer i 
sjuksköterskeutbildningen handlar om yrkets utveckling. Olof Sundin (2003) visar i sin 
avhandling att publicering i och användning av vårdvetenskapliga tidskrifter har varit en 
viktig del av sjuksköterskornas professionella projekt. I en strävan efter ökad status 
gentemot läkarna har vårdvetenskapliga publikationer blivit en symbol och ett verktyg 
för akademisering både inom yrkesutövningen och på utbildningarna.  
 
I vilken utsträckning är utbildningsvetenskapliga publikationer en del av lärares 
professionella projekt? Finns motsvarande strävan att höja yrkets status genom att ta 
aktiv del i den utbildningsvetenskapliga forskningen? I utredningen om en ny 
lärarutbildning lyfts utbildningsvetenskaplig forskning fram som ”central för ett 
utvecklat vetenskapligt förhållningssätt bland såväl lärarstuderande och lärarutbildare 
som lärare och pedagoger” (SOU 2008:109, s. 385). Frågan är hur 
utbildningsvetenskaplig forskning ska kunna säljas in hos lärarstuderande såväl som hos 
yrkesverksamma lärare. I en rapport om lärarutbildningens forskningsanknytning 
framträder i intervjuer med lärarstudenter en bild av forskning som teori som ligger 
långt från yrkeslivets praktik (Säljö & Södling 2006, s. 57). Här ligger utmaningen i att 
argumentera för att forskning kan bidra positivt till en professionell praktik. Med 
forskningsbaserad kunskap kan lärare arbeta med ökad professionalitet till gagn för 
elever och skola och samtidigt sträva efter att återta den status läraryrket tidigare haft. 

9.5 Diskussion kring teori- och metodval 
 
Här diskuteras för- och nackdelar med valet av referensanalys som metod, de teoretiska 
utgångspunkterna, valet av Faircloughs modell för kritisk diskursanalys och styrkan i att 
kombinera två undersökningsmetoder. 

9.5.1 Referensanalysens problematik 
 
Referensanalys visade sig vara en bra metod för att ge svar på vilka källor en grupp 
studenter använder i samband med en studieuppgift. Här ska dock några 
tillkortakommanden med metoden påtalas. I kapitel sex diskuterades referensanalys som 
metod och kritik som anförts mot metoden redovisades (Oppenheim & Smith 2001). 
Kritiken handlar om att det inte går att säga något om kvaliteten på ett arbete utifrån 
referenserna eftersom det inte framgår hur och i vilken utsträckning källorna har 
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använts. En referensanalys bör därför kompletteras med en textanalys av 
examensarbeten för att kvaliteten på studenters källhantering ska kunna belysas.  
 
Kategoriseringen utgör en annan stötesten. De kategorier källor som jag definierat som 
vetenskapliga utformades utifrån kriterier som handlar om författare, målgrupp, 
utgivare, publikationstyper, ämnesval och granskningsförfaranden. Kategoriseringen 
vållade problem i båda riktningarna. Ibland publiceras forskning i publikationstyper 
som inte vanligtvis innehåller originalforskning, exempelvis myndighetsrapporter, och 
dessa rapporter inkluderades därför inte bland vetenskapliga publikationer. 
Högskolerapporter räknades som vetenskapliga publikationer, men här kan 
arbetsrapporter som inte gör anspråk på att rapportera forskningsresultat förekomma. 
Att avgöra vilka böcker som skulle räknas som vetenskapliga var också svårt eftersom 
det inte går att avgöra exakt vilka böcker från ett förlag med vetenskaplig utgivning som 
ska räknas dit. Dessa gränsdragningsproblem har betydelse för undersökningens 
validitet. Det handlar här om hur tillförlitlig en referensanalys som avser mäta andelen 
vetenskapliga publikationer kan vara. Eftersom det vetenskapliga värdet hos en 
publikation är svårbedömt9 kommer en undersökning där vetenskapliga publikationer 
ska urskiljas aldrig att uppnå optimal validitet. Min avsikt har dock varit att noggrant 
redovisa och motivera de ställningstaganden jag gjort med förhoppningen att resultatet 
ska bedömas vara rimligt. Vad gäller reliabiliteten bedömer jag att den är hög då 
kriterier för kategoriseringen har redovisats noggrant. En ny undersökning av detta urval 
examensarbeten bör därför komma till samma resultat. Det är också min förhoppning att 
kategoriseringsverktyget ska kunna användas för referensanalys av andra 
studentgruppers informationsanvändning med justeringar vad avser de 
informationskällor som är relevanta för respektive ämne.  

9.5.2 Det socialkonstruktionistiska perspektivet 
 
Analysen av intervjuundersökningens resultat gjordes med ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv där stort vikt läggs vid de sociala sammanhang människor befinner sig i när 
de diskuterar sig fram till olika ståndpunkter kring vad som ska betraktas som kunskap. 
Detta teoretiska perspektiv visade sig fruktbart för att förstå hur handledare gemensamt 
resonerar kring vilka typer av källor som de bedömer ha hög tillförlitlighet och därför 
rekommenderar studenter att använda, likaväl som vilka källor studenterna avråds ifrån 
att använda. Även begreppet kognitiv auktoritet som teoretisk utgångspunkt gav 
värdefull kunskap om hur handledarna uttalar sig om källors tillförlitlighet och hur de 
själva kan vara kognitiva auktoriteter för studenternas informationsanvändning.  

9.5.3 Modell för diskursanalys av intervjutexter 
 
Faircloughs modell (1992, s. 73) för kritisk diskursanalys valdes som konkret 
analysredskap för intervjuundersökningens resultat. Modellen har som analysredskap 
varit både givande och problematisk. På textanalysens nivå hämtades ordval från 
Faircloughs verktygslåda för att identifiera de ord som kan visa på en eller flera 
specifika diskurser. Ordvalsanalysen resulterade i att handledarnas tal om källor kan 
sägas konstituera en vetenskaplig handledningsdiskurs. Fairclough tillhandahåller fler 
redskap att använda på textnivån, varav flera är lingvistiskt orienterade och rör 
exempelvis grammatiska element i texterna. Min bedömning var att en analys av 

                                                 
9 Se beskrivningen av det norska systemet för dokumentation av vetenskaplig publicering i 6.2.1 
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intervjumaterialet med dessa redskap skulle bli alltför omfattande. Jag valde därför att 
utforma ett analysredskap; kontextberoende variation, med inspiration från Sanna Talja 
(1999) och Jonathan Potter och Margaret Wetherell (1987), som skulle vara lämpligt att 
använda för intervjutexter. Denna analys gav intressanta resultat där handledarnas 
ståndpunkter växlande under talets gång i uttalanden om källtyperna: tidskriftsartiklar, 
källor på andra språk än svenska, kurslitteratur och webbkällor. 
 
På den diskursiva praktikens nivå ska texternas produktions- och konsumtionsvillkor 
analyseras enligt Faircloughs modell. Intervjutexter har inte så intressanta produktions- 
och konsumtionsvillkor att analysera som exempelvis nyhetstexter. Jag valde därför att 
även diskutera handledningssamtalets diskursiva praktik, vars villkor ger betydligt mer 
för analysen. Problemet med denna pragmatiska lösning är att handledningssamtalet inte 
är tillgängligt för mig att analysera annat än indirekt, utifrån handledarnas uttalanden. 
För en rättvisande analys av den diskursiva praktiken i handledningssamtal krävs 
inspelade handledningssamtal. Den sociala praktik som handledarnas miljö är ett 
exempel på har däremot skymtat fram i handledarnas tal och kunnat beskrivas. 
Faircloughs modell för kritisk diskursanalys kan användas på intervjutexter, men med 
en pragmatisk hållning enligt min mening.  

9.5.4 Kompletterande undersökningar 
 
Det är min bestämda uppfattning att det finns en styrka i att kombinera två 
undersökningar som belyser en fråga från två håll. Den kvantitativa referensanalysen 
gav prov på vilka källor studenter refererar i sina examensarbeten, och den kvalitativa 
intervjustudien kunde komplettera referensanalysen genom att klarlägga i vilken 
utsträckning studenternas refererande motsvarar de förväntningar handledare har på 
studenternas val av källor. Undersökningarna skulle var och en för sig inte kunnat ge 
samma möjlighet att upptäcka de likheter och skillnader som en jämförande analys 
kunde ge.  

9.6 Förslag på vidare forskning 
 
Denna studie har fokuserat lärarstudenters källor i examensarbetet, samt handledares tal 
om sina funktioner för studenternas informationsanvändning och deras bedömningar av 
källors kognitiva auktoritet. Den part som inte kommit till tals i studien är studenterna. 
Intervjuer med studenter skulle kunna belysa vilken kunskap de har om vetenskapliga 
publikationer och deras värde för akademiska arbeten och hur de bedömer källors 
kognitiva auktoritet? Det vore också intressant att undersöka i vilken utsträckning 
studenterna säger sig följa handledarnas rekommendationer om lämpliga källor i 
examensarbetet. Vilka ställningstaganden kring källors intellektuella, språkliga och 
fysiska tillgänglighet gör studenterna vid urval? Väljer de medvetet bort källor som de 
vet har hög tillförlitlighet på grund av att källorna skulle kräva alltför stor arbetsinsats 
att använda? En undersökning där studenter tillfrågas om ställningstaganden i samband 
med val av källor för examensarbeten skulle kunna ge resultat som kompletterar denna 
studie. 
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10 Sammanfattning 
 
Svensk lärarutbildning har kritiserats bl.a. vad gäller vetenskaplighet och en ny 
lärarutbildning är under utredning. I denna magisteruppsats undersöks lärarstudenters 
informationsanvändning i examensarbetet. Syftet är att få kännedom om vilka 
informationskällor lärarstudenter använder, särskilt i vilken utsträckning de refererar 
vetenskapliga publikationer. För detta syfte har en referensanalys av 33 examensarbeten 
från lärarutbildningen gjorts utifrån följande frågeställning: 
 

1. Vilka typer av informationskällor refererar lärarstudenter till i sina 
examensarbeten och hur stor andel av informationskällorna utgörs av 
vetenskapliga publikationer? 

 
Referensanalysen visade att mestadels facklitteratur av lärobokskaraktär refereras. 
Vetenskapliga publikationer utgör 10% av referenserna, särskilt vetenskapliga artiklar 
används i liten utsträckning. Källor på annat språk än svenska utgör 2%. 
 
Som komplement till referensanalysen har semi-strukturerade intervjuer gjorts med sex 
handledare på lärarutbildningen. Syftet är att öka förståelsen för handledarnas 
funktioner för studenternas informationsanvändning och att belysa hur handledare 
bedömer källors tillförlitlighet. Följande frågeställningar användes: 
 

2. Hur beskriver handledare sina funktioner för lärarstudenternas 
informationsanvändning i examensarbetet? 

3. Hur talar handledare om informationskällors kognitiva auktoritet och 
användbarhet i lärarstudenters examensarbeten? 

 
Intervjuundersökningens resultat visade handledarnas fyra olika funktioner i relation till 
studenternas informationsanvändning; ge litteraturtips, hänvisa till biblioteket, vägleda 
kring urval och handleda kring litteraturens användning. Handledarnas bedömningar av 
källors grad av tillförlitlighet ordnades i tre kategorier. Hög tillförlitlighet ansågs 
doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar och forskningsbaserad litteratur ha, medan 
litteratur utan forskningsbasering och Wikipedia bedömdes ha låg tillförlitlighet. Källor 
som ansågs ha varierande tillförlitlighet är de som har upphovsmän med särskilda 
syften. Intervjuundersökningens resultat analyserades med utgångspunkt i ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv och Faircloughs modell för kritisk diskursanalys 
användes som analysverktyg. I textanalysen identifierades en vetenskaplig 
handledningsdiskurs med källkritiskt fokus och viss motsägelsefullhet kunde 
konstateras i handledarnas uttalanden kring källtyperna: tidskriftsartiklar, källor på 
andra språk än svenska, kurslitteratur och webbkällor. Handledningssamtalens villkor 
och den sociala och fysiska miljö som handledarna verkar i som kollektiv diskuterades 
med utgångspunkt från begreppen diskursiv praktik och social praktik. I anslutning 
härtill diskuterades även handledarna som kognitiva auktoriteter för studenterna, samt 
handledarnas bedömningar av källors kognitiva auktoritet. 
 
Avslutningsvis redovisas en jämförelse mellan referensanalysen och 
intervjuundersökningen som visar på en diskrepans mellan studenternas val av källor 
och handledarnas bedömningar av källor. Värdet av kunskap om och användning av 
vetenskapliga publikationer i lärarutbildningen diskuteras, och vetenskapliga artiklars 
potential för lärarstudenters examensarbeten lyfts fram. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 
Kallprat 
Inledning – avstängning av ev. telefon 
 

• Syftet med undersökningen är att undersöka 
 

o lärarstudenters informationsanvändning i examensarbeten. 
Referensanalys av 33 examensarbeten har gjorts. 

 
o hur handledare ser på informationskällors användbarhet i 

lärarstudenters examensarbeten och hur de ser på sin egen roll 
för detta. (Informationskälla=skriftliga källor i tryckt eller elektronisk 
form, d.v.s. olika typer av böcker, artiklar, rapporter och 
webbdokument) 

 
• Frivilligt deltagande, konfidentialitet (inte avslöja vem som deltar eller vad 

någon säger, anonymisering i rapporten), data enbart för detta 
forskningsändamål 

 
Bakgrundsfakta:  
 

o Utbildnings- och yrkesmässig bakgrund, tjänstetitel  
 
o Antal år som handledare på lärarutbildningen 

 Ungefärligt antal uppsatser alla kategorier 
 

o Plats för intervju 
 

Inspelning 
Frågeområden 
 
Handledarens roll för lärarstudenternas val av källor/litteratur  
 

• Kan du berätta lite om hur din handledning går till? (ersätter Kan du 
berätta lite om ett typiskt handledningstillfälle?) 

 
o Vad säger du om källor och litteratur? 
 
o Hur stor del av handledningen handlar om val av källor och 

litteratur? 
 

• Hur uppfattar du din roll för studenternas val av litteratur? (ge 
litteraturtips, hänvisa till biblioteket eller annat) 

 
o Uppfattar du att studenterna använder sig av den litteratur du 

rekommenderar? Hur märker du det? 
 

• I vilken utsträckning tror du att studenterna använder andra sätt att hitta 
användbar litteratur? (biblioteket, tidigare kurslitteratur, andra personer) 
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Källors användbarhet/tillförlitlighet i lärarstudenters examensarbeten 
 

• Vilka typer av källor och litteratur är användbara och tillförlitliga? 
 

o Ger du några instruktioner till studenterna kring vilka typer av 
källor/litteratur som bör eller inte bör användas?  

 
• Vilka förväntningar har du på avsnittet litteraturgenomgång/tidigare 

forskning? 
 
• Finns det några typer av källor/litteratur som används i liten/för liten 

utsträckning? 
 

• Hur ser du på studenters användning av:  
 

o Böcker/facklitteratur jämfört med andra litteraturtyper? 
 
o Tidskriftsartiklar?   

 
o Webbkällor – publicering som webbsidor/ej publikationer? 

 
o Studentuppsatser?  

 
Vetenskapliga publikationer i lärarstudenters examensarbeten 
 

• Hur ser du på användningen av vetenskaplig litteratur jämfört med andra 
källor? 

 
o Försöker du påverka studenterna till att använda 

doktorsavhandlingar, vetenskapliga artiklar och andra 
forskningsrapporter? 

 
• Min undersökning visar att lärarstudenterna använder svenskspråkig 

litteratur till största delen (98%). Har du några synpunkter på detta?  
 
Handledningsgruppens betydelse för den enskilde handledaren – 
konsensus eller ej? 
 

• Diskuterar ni som handleder lärarstudenter kvaliteten på den litteratur 
som används i examensarbeten? 

 
o Diskuterar ni gemensamma riktlinjer för studenternas val av 

källor/litteratur? 
 
 
Tack 
 
Vill du se utskriften? 
Vill du ha uppsatsen? 
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Bilaga 2 Referensanalys av examensarbeten 
 
  KATEGORIER Antal Totalt 

1 MONOGRAFI/ANTOLOGI   492
1a Vetenskaplig bok 23   
1b Metodbok 86   
1c Kursbok/fackbok 361   
1d Läromedel - grundskola/gymnasium 4   
1e Uppslagsverk/ordbok 18   
1f Skönlitteratur 0   

2 FORSKNINGSRAPPORT  52
2a Doktorsavhandling/Lic.avh. 24   
2b Högskolerapport 24   
2c Konferensrapport 2   
2d Uppsats/examensarbete 2   

3 RAPPORT  35
3a Myndighetsrapport 28   
3b Övrig rapport 7   

4 ARTIKEL  37
4a Vetenskaplig tidskriftsartikel 7   
4b Tidskriftsartikel 23   
4c Dagstidningsartikel 7   
4d Övrig artikel 0   

5 OFFENTLIGT TRYCK  137
5a Förarbete - SOU/Ds/prop et.c. 31   
5b Författning/rättsfall 15   
5c Läroplan/kursplan 49   
5d Statistik 3   
5e Övrigt offentligt tryck 39   

6 WEBBPLATS  38
6a Myndighet/offentlig förvaltning 28   
6b Övrigt 10   
        

7 MUNTLIG/INFORMELL KÄLLA 4 4
8 ÖVRIGT/OKÄNT 7 7

 
 
Examensarbeten (n=33) Antal Medelvärde Meridian 

TOTALT ANTAL REFERENSER 802 24.3 22 

ANNAT SPRÅK ÄN SVENSKA 16 0.48 0 

VETENSKAPLIGA PUBLIKATIONER 80 2.42 2 
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