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Abstract: The main purpose of this thesis is to examine upper 

secondary school teachers’ views of their students’ 

information seeking practices and their perspectives on 

consider the concept of information literary. The theoretical 

framework consists of a sociocultural perspective and the 

empirical material has been collected through interviews 

with six upper secondary school teachers. The material is 

analyzed phenomenographically and revealed three 

practices. Social science teachers consider the library and 

librarian to be valuable resources for students’ information 

seeking, particularly in view of information overload in 

society today. Thereby information literacy is seen as 

controlling information and constructing knowledge. In the 

natural sciences the teachers also see the library and 

librarians’ role as important, but information seeking as an 

object of teaching is not on their personal teaching agenda. 

Information literacy is viewed in a process, problem-solving 

way. The technology teachers do not consider information 

seeking as an important aspect of their teaching. Information 

literacy is seen as locating and using sources for practical use 

and thereby extending the students knowledge. This thesis 

established that the subjects taught influence ways of looking 

at knowledge and learning, and that pedagogical methods 

influence the teachers’ way of understanding information 

seeking and information literacy. Further, the teachers’ own 

university studies influences their values, in particular, the 

period of time when they carried out their studies. The 

contradiction in terms of the lack of interest among 

technology teachers in information seeking skills yet seeing 

information literacy as knowledge extension, reveals a 

sociotechnical view of information literacy. 
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1. Inledning 
 

Mitt stora intresse för informationssökning och lärande har inspirerat mig att göra denna 

studie, och detta intresse har i sin tur har kommit sig av att jag under en kortare period 

arbetade som biblioteksassistent på ett gymnasiebibliotek. Under denna tid började jag 

fundera över de svårigheter, och inte minst möjligheter, som finns när elever kommer 

till biblioteket för att söka information i undervisningssammanhang. Som ett första 

hinder att överbrygga är att eleven ska förstå den aktuella skoluppgiften för att sedan på 

egen hand kunna söka efter relevant information, alternativt föra ett referenssamtal med 

en bibliotekarie. Därmed är de pedagogiska stödstrukturerna som erbjuds, såväl i form 

av en bibliotekarie men också från lärarhåll, oerhört viktiga för elevernas lärprocesser. I 

dagens gymnasieskola är det vanligt att använda sig av ett projektorienterat arbetssätt
1
 

och förmågan att kunna söka information blir därmed fundamentalt, vilket enligt min 

mening inte alltid avspeglas i hur ekonomiska medel fördelas. Jag har med andra ord 

personlig erfarenhet av att bibliotek och bibliotekariers kompetens riskerar att utgöra en 

outnyttjad och av okunskap (?) närmast negligerad resurs för skolornas ledning samt vid 

det politiska beslutsfattandet. Denna studie kommer dock inte att närmare undersöka 

detta påstående utan ovanstående resonemang utgör snarare en bakgrund till mitt 

ämnesval. Min upplevelse är därtill att det stora flertalet tidigare skrivna 

magisteruppsatser framförallt fokuserar på bibliotekariens syn på sin pedagogiska roll i 

den lärande kontexten, samt samspelet mellan de två professionerna lärare respektive 

bibliotekarie. Mitt intresse ligger i stället i att studera lärares perspektiv och det som 

framförallt har fångat min uppmärksamhet är den diskrepans som projektet 

Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL) har synliggjort genom att påvisa att 

den kunskap som eleverna får till livs i bibliotekets användarundervisning ofta skiljer 

markant ifrån de premisser som sedan bedöms utifrån lärarhåll
2
, d.v.s. den bedömning 

som lärare gör av t.ex. av en skriftlig projektrapport (Limberg & Sundin 2006, s. 8). Jag 

har därmed börjat fundera över varför denna diskrepans uppstår. 

 

När det sedan kommer till den lärande aspekten hänvisar Limberg i sin bok 

Skolbibliotekets pedagogiska roll – en kunskapsöversikt (2002) till två 

magisteruppsatser som har visat motstridiga resultat när man har studerat om en lärares 

ämnestillhörighet har en inverkan på hur man använder sig av gymnasiebiblioteket i sin 

undervisning (Sjöstrand 1997 och Wilsson 1997). Som utgångspunkt för de två 

studierna har Sjöstrand respektive Wilsson valt att göra en åtskillnad mellan 

gymnasielärare som undervisar i samhällskunskap respektive naturvetenskapliga 

ämnen. Baserat på studiernas sinsemellan totalt olika resultat gör Limberg antagandet 

att det snarare är lärarens pedagogiska metoder, samt dennes syn på kunskap och 

lärande, som har gett de resultat som man har redovisat i respektive uppsats (2002, s. 

33). Detta antagande skulle jag gärna vilja studera lite närmare, d.v.s. vilken inverkan 

som pedagogiska praktiker
3
 kan sägas utgöra för hur gymnasielärare ser på 

informationssökning och lärande. 

                                                 
1
 Läs mer om ett projektorienterat arbetssätt i avsnitt 1.3.2.1 samt 2.3. 

2
 Användarundervisning från bibliotekariehåll fokuserar på: källor, redskap, sökstrategier, upplevelsen av 

sökprocessen, källkritisk förmåga och analysmodeller, medan man från lärarhåll har som mål och 

riktlinjer; att kunna läsa och förstå en text, källförteckning, kritiskt förhållningssätt, självständighet samt 

analys/syntes, för sin bedömning (Limberg & Sundin 2006). 
3
 Pedagogiska praktiker – se avsnitt 1.3.1.1 Pedagogiska praktiker, informationspraktiker och kognitiv 

auktoritet. 
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Denna studie antar ett sociokulturellt perspektiv på lärande vilket syftar till att förankra 

studien i samhällets rådande tidsanda. Jag har vidare valt att lyfta fram det obligatoriska 

projektarbetet i årskurs tre på gymnasiet som en praktisk förankring i den lärande 

kontexten. På dagens arbetsmarknad är det vanligt att man arbetar projektorienterat och 

därmed kan gymnasieskolans projektarbete sägas vara ett led i att förbereda eleverna 

inför deras kommande yrkesliv. Frågan som jag ställer mig i samband med detta 

resonemang är om dagens lärarutbildningar, samt yrkesverksamma lärare, har hängt 

med i den snabba utvecklingstakten? Är man inom lärarprofessionen redo att gå från att 

vara förmedlare, till att handleda sina elever i lärprocesser som ställer helt andra krav på 

såväl elever som lärare? Inte minst när man talar om att besitta färdigheter till att ”söka, 

finna, kritiskt värdera och använda information” i olika kontexter, d.v.s. färdigheter som 

kan inkluderas i begreppet informationskompetens (Limberg & Folkesson 2006, s. 20). 

 

Vidare finns det på ett mer teoretiskt plan mycket att säga om kunskapsbegreppet som 

sådant och genom mina studier i pedagogik har jag blivit alltmer nyfiken på olika sätt 

att se på kunskap och lärande samt därmed vilka aspekter som påverkar den s.k. 

pedagogiska grundsynen
4
 hos en pedagog. I denna studie har jag inspirerats av de 

förhållningssätt som Liedman presenterar i sin bok Ett oändligt äventyr – Om 

människans kunskaper (2001). Liedman menar bl.a. att all kunskap i grunden kan sägas 

vara praktisk och att lärande är livslångt. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna studie är att titta närmare på variationer i gymnasielärares syn på 

elevernas informationssökning vid projektarbete. Jag vill vidare studera vad det är som 

påverkar hur gymnasielärare ser på elevernas informationssökning samt handledarrollen 

vid ett projektorienterat arbetssätt. Som en avslutande fundering vill jag också resonera 

kring begreppet informationskompetens i en lärande kontext, d.v.s. i gymnasieskolans 

pedagogiska praktiker. 

  

För att uppnå detta syfte utgår jag från följande frågeställningar: 

 

- Hur ser gymnasielärare på elevernas informationssökning vid projektarbetet i 

årskurs tre på gymnasiet? 

 

- Vilken inverkan har ämnestillhörighet, respektive synen på kunskap och lärande 

samt pedagogiska metoder på hur gymnasieläraren ser på elevernas 

informationssökning samt sin egen handledarroll vid ett projektorienterat 

arbetssätt? 

 

- Hur gestaltar sig begreppet informationskompetens i gymnasieskolans 

pedagogiska praktiker? 

 

 

 

 

                                                 
4
 Pedagogisk grundsyn – se avsnitt 1.2 Avgränsningar. 
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1.2 Avgränsningar 
 

Jag vill poängtera att denna studie inte syftar till att studera samspelet mellan lärare och 

bibliotekarier, d.v.s. yrkesprofessionernas inbördes samspel, inte heller 

användarundervisningen i sig, informationssökningens didaktik, utan jag vill som ovan 

nämnts skriva om gymnasielärarens syn på elevernas informationssökning och då 

specifikt vid ett projektorienterat arbetssätt. Med andra ord anlägger jag i denna studie 

ett lärarperspektiv, ett perspektiv som skulle kunna bidra till att bredda förståelsen av 

fenomenet som sådant
5
. 

 

I inledningen omnämns den pedagogiska grundsynen. Enligt Hård af Segerstad, Klasson 

och Tebelius kan denna sägas omfatta kunskap, lärande, människan, samhället samt 

naturen (2007). Jag väljer dock i denna studie att endast undersöka synen på kunskap 

och lärande. 

 

Jag har vidare inte någon intention att ge ett svar på hur man kan implementera 

informationskompetens på schemat, d.v.s. hur man i praktiken kan realisera de 

tankegångar som behandlas i denna studie, varken då det gäller den faktiska 

undervisningen, initiativ från ledningshåll eller för den delen politiska beslut. Studien 

behandlar med andra ord hur man som gymnasielärare ser på informationssökning i 

praktiken samt informationskompetens i mer teoretiska resonemang. 

 

Av omfångsskäl går studien inte heller närmare in på den i tidsandan så aktuella digitala 

kommunikationen, men i vissa hänseenden refererar jag till tekniska artefakter
6
 såsom 

datorer. De digitala redskapen utgör en betydande inverkan, men det går inte att sätta 

likhetstecken mellan t.ex. användning av datorn på fritiden med informationssökning i 

ett studiesyfte. Enligt denna studies resonemang kan man snarare beteckna dessa 

scenarion som skilda praktiker, vilket leder vidare till ett resonemang kring huruvida en 

kompetens, i detta fall informationskompetens, är/kan vara överförbar praktiker 

emellan. Jag väljer också att avgränsa mig gentemot hur man som lärare bedömer 

kunskap. 

 

Jag vill också förtydliga att i denna studie representeras professionen gymnasielärare av 

lärare som är verksamma inom det samhällsvetenskapliga programmet, det 

naturvetenskapliga programmet samt teknikprogrammet. Det samhällsvetenskapliga 

programmet och det naturvetenskapliga programmet är först och främst 

högskoleförberedande. Det tekniska är visserligen högskoleförberedande, men i vissa 

lokala fall har det en mer yrkesinriktad profil (Skolverket
7
). 

 

I denna studie väljer jag vidare att endast ta upp tidigare forskning kring 

informationssökning och lärande, men jag ger dock tips för vidare läsning gällande 

lärares kunskapssyn. 

                                                 
5
 Jag utvecklar detta resonemang i avsnitt 8. Vidare forskning. 

6
 Artefakter är fysiska redskap som har skapats av människosläktet och enligt Säljö så innebär 

användningen av dessa artefakter, som t.ex. datorer, att människan konstant utvecklas. Redskap kan även 

vara av språklig, intellektuell art (2000, s. 20, 29f, 71). 
7
 http://www.skolverket.se/sb/d/2433/a/3479 [2009-12-07] 

http://www.skolverket.se/sb/d/2433/a/3479
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1.3 Begreppsdefinitioner 
 

I denna studie använder jag ett antal begrepp som jag redogör för nedan, varav 

begreppet praktik har kommit att bli ett av studiens mest centrala. Pilerot skriver: 

 
Ett exempel på en praktikgemenskap är den som består av lärare och studenter inom en viss disciplin 

vilka hyser omsorg om en gemensam kunskapsdomän i form av en viss kurs eller ett visst ämne och där 

en gemensam praktik utvecklas för att vara effektiv inom domänen (2009, s.126). 

 

Begreppet praktikgemenskap används i denna studie genom begreppen sociala 

praktiker/verksamhetssystem med dess underrubrik pedagogiska praktiker, 

informationspraktiker och kognitiv auktoritet. Vidare belyser detta avsnitt ett 

undersökande arbetssätt respektive ett projektorienterat arbetssätt/projektarbete. 

1.3.1 Sociala praktiker/verksamhetssystem 

I enlighet med ett sociokulturellt perspektiv behöver man sätta en individs kunskaper 

och handlingar i relation till i vilket sammanhang, samt inom vilken verksamhet som 

hon/han verkar, med andra ord inom vilken social praktik som denna människa lever 

inom, respektive inom vilken verksamhet, alternativt verksamhetssystem, som i sin tur 

innebär någon form av institution skapad av människor och som tillämpar mänskligt 

samspel på en organiserad nivå, t.ex. en skola (Säljö 2000, s. 130, 19). Den sociala 

praktiken kan enligt Fairclough delas in i tre olika element; sätt att agera, 

representation respektive stil. Enkelt uttryckt så visar ”medlemmar” av en viss social 

praktik specifika sätt att skriva och tala, har en liknande begreppsuppfattning samt 

uppvisar ett visst sätt att vara (2003, s. 25ff). Det mänskliga språket är ett mycket 

centralt och viktigt intellektuellt redskap genom att individer inom en social praktik på 

så vis kommunicerar i det kontextuella sammanhanget, med andra ord så använder 

individer inom en viss specifik social praktik en speciell begreppsapparat
8
. Språket 

speglar därmed kunskaper och vårt sätt att se verkligheten (Säljö 2000, s. 89-91). 

1.3.1.1 Pedagogiska praktiker, informationspraktiker och kognitiv auktoritet 

 

I denna studie har jag intervjuat gymnasielärare som är verksamma på tre olika 

gymnasieprogram; det samhällsvetenskapliga programmet, det naturvetenskapliga 

programmet samt det tekniska programmet. Därmed utgör dessa kontexter de avsedda 

pedagogiska praktikerna. ”Medlemmarna” i respektive pedagogiska praktik kan sedan 

sägas ha ett visst sätt att söka, finna, kritisk värdera och använda information, vilket 

utgör en viss informationspraktik. Därmed gör man antagandet att individer handlar och 

lär sig i samspel med andra, d.v.s. att hon/han är en del av den sociala interaktionen som 

formar praktikens beteende (Savolainen 2007, s. 120). Som lärare besitter man vidare en 

kognitiv auktoritet
9
. Elever tillskriver de av läraren uttalade, eller för den delen 

outtalade, anvisningarna vid exempelvis sökning av information, en hög grad av 

                                                 
8
 Läs mer i avsnitt 4.1 Sociokulturellt perspektiv. 

9
 En liten utveckling av begreppet kognitiv auktoritet – Wilson menar att kognitiv auktoritet innebär en 

relation, att den kan graderas samt är begränsat till ett visst specifikt ämnesområde. Därtill konstaterar han 

att kognitiv auktoritet förutom på det personella planet, även förekommer på en institutionell nivå, d.v.s. 

att en praktiks olika fysiska redskap såsom t.ex. mätinstrument kan inkluderas i begreppet (1983, s. 13-15, 

81f). 
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tillförlitlighet. På så vis återskapas ånyo informationspraktiken. Lundh skriver att 

kognitiv auktoritet är långt ifrån statisk, d.v.s. att den ”… beror på de sociala och 

historiska sammanhang individen befinner sig i (2005, s. 22). 

1.3.2 Undersökande arbetssätt 

I dagens skola är ett undersökande arbetssätt vanligt. Ett undersökande arbetssätt 

definierar Eliasson och Lindö som: 

 
… ett vetenskapligt förhållningssätt som innebär att eleverna aktivt söker belysa olika 

frågeställningar inom ett kunskapsområde med hjälp av olika källor som de själva söker” (1999, s. 

17). 

 

Enligt definitionen ovan kan man därmed inkludera ett projektorienterade arbetssätt 

inom ramen för detta arbetssätt. 

1.3.2.1 Projektorienterat arbetssätt/projektarbete
10

 

 

I denna studie tjänar det obligatoriska projektarbetet i årskurs tre på gymnasiet som en 

praktisk förankring, ett arbete som i allra högsta grad är elevstyrt och där de enskilda 

eleverna förväntas vara aktiva i arbetet med att försöka lösa ett problem eller genom sitt 

arbete besvara en frågeställning som knyter an till elevens studier (Skolverket 2000, s. 

5f). Gerrevall konstaterar att man i kursplanen för projektarbetet betonar att: 

 
… ett projektarbete består alltid av en process och leder alltid fram till en slutprodukt. 

 

Vidare belyser man själva arbetsprocessens betydelse (2002, s. 54). I praktiken innebär 

det sistnämnda att i den slutliga bedömningen av arbetet ingår även själva 

arbetsprocessen. 

                                                 
10

 Läs mer i kommande avsnitt 2. 3 Projektorienterat arbetssätt. 
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2. Dagens gymnasieskola11 
 

Avsnittet Dagens gymnasieskola ger en kort lägesbeskrivning av skolas verksamhet av 

idag genom tre avsnitt; Gymnasieskolan och kunskapssynen, Lärarrollen i ett 

föränderligt samhälle samt avsnittet Projektorienterat arbetssätt. 

 

Lindmark konstaterar att gymnasieskolan har en rad olika styrdokument som reglerar 

skolans verksamhet av idag; ”… skollag, läroplan, programmål, kursplaner och 

betygskriterier” (2002, s. 46) och här väljer jag att i avsnittet Gymnasieskolan och 

kunskapssynen att lyfta fram två av dessa; Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 

94), samt Kursplan för projektarbete 

 

Jag tar i detta avsnitt också upp Carlgrens bidrag i Bildning och kunskap. Särtryck ur 

Läroplanskommitténs betänkande skola för bildning (SOU 1992:94), vars indelning av 

kunskapsbegreppet har kommit att ge ett kraftfullt eko inom utbildningsväsendet, inte 

minst med tanke på dess avtryck i skolans kursplaner samt betänkandet En hållbar 

lärarutbildning från Utredningen om en ny lärarutbildning. 

 

Vidare vill jag i avsnittet Lärarrollen i ett föränderligt samhälle behandla den ”nya” 

lärarrollen vilket följs av avsnittet som tar upp ett projektorienterat arbetssätt, ett 

arbetssätt som är högst aktuellt såväl i skolans verksamhet som på arbetsmarknaden. 

Skolverkets bok Sammanhang och samspel – tankar om projektarbetet (2002) samlar en 

rad intressanta texter om projektarbetets olika områden och syftar till att bidra till 

diskussionerna kring själva projektarbetet, men även projektarbetet som arbetsform. 

2.1 Gymnasieskolan och kunskapssynen 

2.1.1 Läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) 

Jag börjar denna bakgrundsteckning med att lyfta fram styrdokumentet Läroplan för de 

frivilliga skolformerna (Lpf 94) (2006) där man kan läsa vad gymnasieskolans 

verksamhet syftar till, d.v.s. vad man har för mål med den undervisning som bedrivs. 

Läroplanen kan också sägas spegla tidens kunskapssyn och i följande citat kan man se 

hur dagens informationsintensiva samhälle har gett avtryck i skrivandet av skolans 

uppdrag:  

 
Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och 

snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför 

viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, granska fakta och att inse konsekvenserna av olika 

alternativ. På så vis närmar sig eleverna alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta (2006, s. 5). 

 

Ovanstående citat ger enligt vad jag erfar också begreppet informationskompetens, må 

vara i en annan språkdräkt jämfört med den som ofta används i biblioteks- och 

informationsvetenskapliga sammanhang, en plats högt upp på gymnasieskolans 

dagordning. I denna studie problematiseras detta något omstridda begrep. Frågan är om 

                                                 
11

 På Skolverkets hemsida kan man läsa om den nya gymnasieskolan, Gy2011, som är under remiss i 

skrivande stund. Sandeberg skriver: ”Går förslagen igenom får vi bland annat ny skollag och läroplan” 

(Skolvärlden 2010, s.9). Syftet är dock att förbättra kvaliteten samt kunskapsnivån för gymnasieelever. 

För nyheter och löpande information se http://www.skolverket.se/sb/d/2885. 
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informationskompetens kan sägas vara en individuell förmåga, en förvärvad färdighet, 

eller om man som t.ex. Bruce väljer att se begreppet informationskompetens i dess 

sociala kontext
12

. 

 

Lindmark menar att de uppgifter som anges som mest centrala för skolan enligt 

läroplanen exemplifieras på ett bra sätt genom ovanstående citat. Läroplanen visar 

därtill en stor överensstämmelse med projektarbetes kursplan (2002, s. 47). 

2.1.2 Kursplan för projektarbete 

Lindmark konstaterar att en kursplan tjänar som ett verktyg för en vidareutveckling av 

det som finns skrivet i läroplanen (2002, s. 46). Syftet med gymnasieskolans 

projektarbete är enligt kursplanen för projektarbete: 

 
… att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar för ett större arbete och ge 

erfarenhet av att arbeta i projektform. Projektarbetet syftar också till att tillämpa och fördjupa 

kunskaper inom ett kunskapsområde inom ett program eller en studieinriktning. 

 

Som en handledning till själva genomförandet av projektarbete finns det också allmänna 

råd. Här presenteras en generell modell för hur projektarbete kan genomföras i 

praktiken och den är uppdelad i fyra delar; idéskiss, projektplan, genomförande samt 

presentation och redovisning (2000, s. 8-10). 

 

Lindmark menar att betygskriterierna i kursplanen sätter tonen för vilka färdigheter som 

premieras i själva arbetsprocessen samt att kunskap, till skillnad från fallet med 

bedömning i kortare kurser, möjliggör en kunskapsutveckling med ett större 

helhetsperspektiv (2002, s. 49). 

2.1.3 Bildning och kunskap
13

 

Det kraftfulla eko som inledningsvis omnämndes i samband med Carlgren utgörs bl.a. 

av en direkt påverkan av de betygskriterier som finns nedskrivna i gymnasieskolans 

nuvarande kursplaner. Men för att inte gå händelserna i förväg så kan man konstatera att 

Carlgren till en början anger tre olika aspekter av kunskap i sitt bidrag i Bildning och 

kunskap Särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande skola för bildning (SOU 

1992:94). Den första är kunskapens konstruktiva aspekt, en processinriktad ansats, där 

individen har ett behov av att inhämta kunskap för att lösa ett problem och därmed 

komma vidare i sin utveckling. Aspekt nummer två är den kontextuella, d.v.s. 

kunskapens sammanhang som utgör parametrarna för införlivandet av ny kunskap i de 

man redan besitter. Den tredje och sista aspekten är den funktionella som Carlgren 

menar är instrumentell, med andra ord kunskap i form av redskap (1992, s. 26). 

 

Carlgren gör vidare en grov indelning av kunskapsbegreppet i tre filosofiska 

inriktningar, nämligen den rationalistiska, empiristiska samt konstruktivistiska
14

, som 

för övrigt är aktuellt i denna studie. Enligt Carlgren är kunskap enligt den sistnämnda 

filosofiska inriktningen ”… en konstruktion för att göra erfarenheter begripliga” (1992, 

s. 29) och utgör tillsammans med resonemanget kring kunskapens kontextuella 

                                                 
12

 Läs mer i avsnitt 4.2 Informationskompetens. 
13

 Läs mer om kunskapsbegreppet i avsnitt; 4. 3.1.1 Kunskapsbegreppet. 
14

 Konstruktivism - läs mer i avsnitt 4. 3.2 Perspektiv på lärande. 
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sammanhang, samt strävan att ”… främja elevernas kunskapande förmåga”, snarast en 

programförklaring för Carlgrens kapitel i Bildning och kunskap (1992, s. 26). Carlgren 

gör därtill en uppdelning av kunskapsbegreppet i fyra former; fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet, en uppdelning som syftar till att ge en mer övergripande bild 

över det mångfacetterade kunskapsbegreppet samt betona att de existerar sida vid sida 

utan att exkludera varandra (1992, s. 31) och det är just dessa ”fyra f” som avspeglas i 

dagens kursplaner: 

 
Fakta är kunskap som information. 

Förståelse är kunskap som meningsskapande. 

Färdigheter är kunskap som utförande. 

Förtrogenhet är kunskap som omdöme (1992, s. 47). 

2.1.4 En hållbar lärarutbildning 

Ett annat dokument som är av intresse i detta sammanhang är betänkandet En hållbar 

lärarutbildning (SOU 2008:109) som visar hur Utbildningsdepartementet ser på det 

kompetensbehov som finns för de blivande lärarna. De fyra övergripande perspektiven 

för dagens lärarutbildning är: 

 
… vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt, historiskt perspektiv, internationellt perspektiv och 

informations- och kommunikationsteknik (IT) som utbildningsresurs (2008, s. 192). 

 

I ett tilläggsdirektiv (Dir. 2008:43, s. 6) betonar man dessutom ytterligare vikten av 

digital kompetens, och refererar här till att digital kompetens har av EU-kommissionen 

kommit att inkluderas som en av de åtta nyckelkompetenserna
15

 avseende livslångt 

lärande
16

. 

2.2 Lärarrollen i ett föränderligt samhälle 
 

Boken Kobran, nallen och majjen - Tradition och förnyelse i svensk skola och 

skolforskning (2004) är en antologi som syftar till att beskriva skolforskningens och 

därmed även skolväsendets utveckling. För denna studie är det framförallt de 

tankegångar som representeras av Säljö som bidrar till en ökad förståelse ur ett mer 

historiskt perspektiv, d.v.s. hur synen på kunskap och lärande har utvecklats över tid. 

Carlgren och Marton menar att när man har läraryrket som yrkesprofession så har man 

både att ta hänsyn till den rent instrumentella uppdraget; att eleverna ska förvärva 

kunskap, men också att eleverna som individer ska hitta sin roll ”… i en större 

sociokulturell gemenskap”.  Lärares yrkesutövande blir därmed en balansgång mellan 

vad läraren har för idéer med sin undervisning samt de ramar som anges utifrån t.ex. 

politiskt håll, lärarrollen är därmed i ständig utveckling (2000, s. 69). Man kan också se 

att i takt med samhällsutvecklingen så förändras också undervisningsmetoder samt 

läromedel, vilket i sin tur har medfört att skolbibliotekens traditionella roll har kommit 

att förändras (Selander 2004, Limberg 2002, s. 33). 

 

I dagens skola kan man se en tendens till att fokus har förflyttats från själva 

undervisningen, från ämnesinnehåll och metoder, till lärandet i sig samt dess kontext 

                                                 
15

 EU-kommissionens åtta nyckelkompetenser - se avsnitt 4. 3.1.2 Begreppet kompetens. 
16

 Jfr hur Bruce väljer att avgränsa begreppet informationskompetens från närliggande begrepp, d.v.s. IT-

kompetens, datorkompetens, livslångt lärande m.m. (1997, s. 20-26). 
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(Marcum 2002, s. 11), vilket i praktiken medför helt nya tankemönster för pedagoger. 

Hult menar att ett elevaktivt lärande kan dra nytta av såväl individerna som gruppen, 

d.v.s. att lärandet utgår från enskilda individers förutsättningar samt kunskaper, men att 

man genom en dialog även får ta del av varandras sinsemellan olika erfarenheter och 

tankebanor (2001, s. 15-20), vilket stämmer väl överens med ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande.  

 

I min studie av litteratur framkommer också tankegångarna att lärarrollen inte kan 

”reduceras” till en handledarroll, d.v.s. att det konstruktivistiska sättet att se på lärande, 

att eleverna är aktiva och själva skapar kunskap, kan enligt kritikerna vara svårt att 

realisera i praktiken. Riis, Holmstrand och Jedeskog skriver t.o.m. om ”Drömmen om 

den autonoma eleven” och Riis skräder inte heller orden i Läroplanerna, 

konstruktivismen och det situerade lärandet (2000, s. 121, 2000, s. 25-28). Dessa 

kritiska tankegångar framkommer i publikationer från projektet Elever Lärare och 

Organisationer kring Informationsteknik i Skolan (ELOÏS), ett forskningsprogram, som 

i uppdrag av KK-stiftelsen och Skolverket har utvärderat olika skolutvecklingsprojekt 

(Larsson 2003). Riis menar t.ex. att lärare riskerar att vara alltför fixerade vid det 

ämnesmässiga kunskapsinnehållet och uppfyllelse av skolans styrdokument, ”… för att 

våga släppa eleverna till…” vad hon kallar ”fritt kunskapssökande” samt ”surfning” 

(2000, s. 27). 

 

Niemi lyfter i sin artikel Active learning – a cultural change needed in teacher 

education and schools (2002) fram problematiken kring det aktiva lärandet, 

metakognition
17

 och den nya lärarrollen. I artikeln skriver Niemi bl.a. att lärprocesser 

med det aktiva lärandet i fokus: 

 
… also requires a problemsolving orientation, a critical approach and an evaluation of knowledge. 

 

Vidare skriver Niemi att metakognition inkluderar kunskaper såväl som färdigheter, 

samt beskriver kunskapens sociala aspekt
18

 (2002, s. 764f). Niemis studie är lokaliserad 

till Finland, men som författaren konstaterar, så är problematiken internationell och 

menar att en kulturell förändring pågår både i skolvärlden såväl som i lärarnas egen 

utbildningspraktik (2002, s. 779, 779). Niemi menar vidare att det tar tid att förändra 

tankemönster som har funnits genom generationer, och att nyutexaminerade lärare 

riskerar att ”falla” för den starka tradition som genomsyrar skolvärlden (2002, s. 776-

778). I denna studie är de pedagogiska praktikerna av stort intresse och därmed kan man 

dra slutsatsen att praktiker utvecklas över tid och är normerande. 

 

Niemis artikel Active learning – a cultural change needed in teacher education and 

schools (2002) har bidragit med att det svart på vitt går att läsa om en genomförd studie 

som synliggör faktiska förhållanden, i detta fall i skolvärlden, författaren belyser 

därmed reella förhållanden, vilket kan nyansera teoretiska funderingar och eventuella 

försanthållande. 

 

 

                                                 
17

 Metakognition – att vara medveten om sitt eget lärande. 
18

 Jfr avsnitt 4. Teoretiskt ramverk. 
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2.3 Projektorienterat arbetssätt 
 

Andersson Brolin menar att det finns tydlig anknytning mellan dagens 

konstruktivistiska tankar kring lärande och gymnasieskolans projektarbete, och han 

hävdar att projektarbete kan kallas för en lärandeform, i stället för en arbetsmetod, 

eftersom det ”… representerar ett särskilt förhållningssätt till kunskap och lärande”. 

Med andra ord förväntas eleverna aktivt inhämta kunskap och enligt Andersson Brolin 

är det framförallt kunskapsdimensionen förståelse som fokuseras (2001, s. 40, 31). 

 

I publikationen Projektarbete – kursplan, betygskriterier och kommentarer (2000:20) 

från Skolverket framgår det att ett projektorienterat arbetssätt har kommit att bli alltmer 

vanligt på dagens arbetsmarknad (2000, s. 11). I detta sammanhang konstaterar Säljö att 

den nya tidens syn på kunskap, samt produktion, har lett till att det har blivit allt mer 

viktigt för individer att kunna interagera med sin omvärld. Att kunna kommunicera med 

andra är en nödvändighet, inte minst vid projektanställningar där individer med vitt 

skilda kompetenser ska samverka utifrån givna, tidsbegränsade, projektmål (2004, s. 

87). Gymnasieskolans projektarbete kan därmed tjäna som en förberedelse för det 

kommande yrkeslivet. När eleverna jobbar med sina projektarbeten öppnas därtill 

möjligheten till att sätta in sitt lärande i ett sammanhang, d.v.s. att det projektorienterade 

arbetssättet bidrar till helhetsresonemang (Skolverket 2002, s. 3). Detta riskerar enligt 

kritikerna annars att fallera i skolans värld, där ett s.k. institutionellt lärande riskerar att 

förlora sitt kontextuella sammanhang. Jönsson bidrar i sin bok Vi lär som vi lever 

(2008) till denna debatt genom att påvisa faran i samhällets tidsfixering och artefakter i 

form av datorer, Internet och mobiltelefoner, som riskerar att bidra till att kunskap av 

idag blir alltmer fragmenterad. 

 

Ludvigsen, Rasmussen och Solheim skriver i sitt kapitel i boken Utm@ningar och e-

frestelser (Säljö & Linderoth [red.] 2002) att de ser tre förutsättningar för 

projektarbetets lärprocess med tanke på användningen av informations- och 

kommunikationsteknik (fortsättningsvis benämnt IKT)
19

. Som en första förutsättning 

omnämns vikten av att de pedagogiska stödstrukturerna gynnar såväl arbetsform som 

innehåll. Vidare så är lärarrollen dynamisk och läraren kan därmed anta formen som 

förmedlare men även som ”medkonstruktör”. Som en tredje förutsättning menar 

Ludvigsen, Rasmussen och Solheim att IKT ska anta en stödjande, till skillnad från 

styrande, skepnad (2002, s. 224f). 

2.3.1 Handledning av projektarbeten 

Andersson Brolin menar att hur man handleder vid projektarbete styrs av vilka mål man 

har kunskapsmässigt och nämner i detta sammanhang: 

 
… kognitiva mål, sociala mål, ämnes- eller stoffmål, metod- eller procedurmål samt affektiva eller 

emotionella mål
20

 (2001, s. 109-111). 

 

                                                 
19

 Ett liknande resonemang framkommer i boken Textflytt och sökslump – informationssökning via 

skolbibliotek (Alexandersson & Limberg 2004). 
20

 Kognitiva mål – att utveckla den intellektuella förmågan, sociala mål – att utveckla förmågan till att 

arbeta i grupp, ämnes- eller stoffmål – kunskap inom ett visst område, metod- eller procedurmål – 

metoder som är tillämpliga vid ett projektorienterat arbetssätt, affektiva el. emotionella mål - att utveckla 

t.ex. empati och ansvarstagande (Andersson Brolin 2001, s . 109-111) 
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Därtill kan man enligt Åkesson handleda på tre olika nivåer; en innehållsmässig nivå, 

en metodnivå samt en grupprocessnivå. Åkesson menar vidare att handledarrollen 

förändras över tid, d.v.s. handledarens roll förändras beroende var i 

projektarbetsprocessen eleverna befinner sig (2002, s. 30-34). 

 

Alexandersson och Limberg konstaterar via de forskningsresultat man uppnått genom 

projektet Lärande via skolbibliotek (fortsättningsvis benämnt LÄSK), att elevernas 

lärande är oerhört beroende av ”… pedagogiska stödstrukturer och lärarens vägledning” 

samt att studier har visat att det finns mycket att önska inom detta område. Denna studie 

gjordes med representanter från ”… olika skolformer, skolmiljöer och årskurser” och 

den tar bl.a. upp aspekter som berör stödstrukturer vid ett undersökande arbetssätt. 

Alexandersson och Limberg skriver vidare att Naeslund t.o.m. använder orden 

”abdikerad monark” avseende lärarrollen och att man därmed går miste om de 

möjligheter som finns till kollektivt samspel, d.v.s. att gruppen av elever interagerar 

med läraren för att uppnå ett bra inlärningsresultat för de enskilda individerna (2004, s. 

108f). Detta scenario går stick i stäv mot tanken som genomsyrar de svenska 

läroplanerna som snarare vill se lärande som ett sociokulturellt fenomen, att man bör ta 

tillvara det lärande som sker i den sociala praktiken (Limberg & Folkesson 2006, s. 

119). Alexandersson och Limberg menar att ett samspel i själva verket sker ”… mellan 

elev och text, elev och elev, samt elev och lärare” samt att Erstad skriver att kunskap är 

långt ifrån en färdigförpackad produkt, utan kan snarare ses som något som en aktiv 

elev kan tillgodose sig genom aktivt deltagande i praktiker (2004, s. 19, 110f). 
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3. Tidigare forskning om informationssökning och lärande  
 

Jag har valt att fokusera min studie av tidigare forskning om informationssökning och 

lärande. Avsnittet är indelat ämnesmässigt där Informationssökning och lärande ger en 

mer allmän ingång till ämnet, medan påföljande avsnitt tar upp lärares syn på 

informationssökning och informationskompetens. 

 

Värt att notera är att själva uppsatsen ämnesmässigt dock även behandlar lärares 

kunskapssyn, vilket den nyfikne läsaren kan fördjupa sig i t.ex. genom förutom att läsa 

Carlgrens bidrag i Bildning och kunskap. Särtryck ur Läroplanskommitténs betänkande 

skola för bildning (SOU 1992:94)
21

. Mitt tips om man ytterligare vill fördjupa sig i 

ämnet är att t.ex. läsa Magnussons licentiatavhandling i pedagogik, Läraren och 

lärarkunskapen (1997). Magnusson har för övrigt även skrivit en avhandling, 

Lärarkunskapens uttryck: en studie av lärares självförståelse och vardagspraktik 

(1998). Den förstnämnda tar upp två olika sätt att se på kunskap, dels det mer 

akademiserade sättet att betrakta kunskap, men också det mer personliga, praktiska, 

sättet att inhämta kunskap (1997, s. 2, 8, 56f). 

3.1 Informationssökning och lärande 
 

Men för att återgå till forskning om informationssökning och lärande så har Limbergs 

avhandling Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan 

informationssökning och lärande (1998), liksom slutrapporten från projektet IDOL
22

 

(Limberg & Folkesson 2006), inspirerat mig i mitt ämnesval samt vid utformningen av 

intervjuguiden
23

. Limberg strävar i sin avhandling efter ett helhetsgrepp då det gäller 

informationssökning och lärande genom att ta upp bl.a. inlärningsteori och den kontext 

som användaren befinner sig i. Hon konstaterar att man kan se ett tydligt samspel 

mellan grupptillhörighet, inlärningsresultat och informationsanvändning (1998, s. 207). 

Sambandet mellan hur elever söker information och inlärningsresultatet åskådliggör 

Limberg genom att kategorisera upp sättet att söka och använda information i tre olika 

inställningar, namngivna som kategori A, B respektive C (Limberg, Hultgren & 

Jarneving 2002, s. 30, 80f). Kategori A kännetecknas av ”att söka fakta”, kategori B 

innebär ”att väga information för att välja rätt” och kategori C ”att granska och 

analysera”.
 
Kategorierna har tagits fram genom en fenomenografisk analys, där fem 

olika aspekter som ligger till grund för de aggregerade (beskrivnings)kategorierna (A, 

B, C). Aspekter är i tur och ordning; relevanskriterier, informationsöverflöd, 

informationsmättnad, trovärdighet – kognitiv auktoritet samt partiskt material/bias. 

(Limberg 1998, s. 160, 231, 142). Dessa olika sätt att se på informationssökning har 

sedan visat sig resultera i ett inlärningsresultat som går från att vara ”bristfälligt” till att 

vara ”kvalificerat” (Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s. 30). 

 

I boken Textflytt och sökslump: informationssökning via skolbibliotek (2004) 

presenteras forskningsresultat från projektet LÄSK, ett projekt som har fokus på 

undervisning som utgår från eleven och som använder sig av ett sociokulturellt 

perspektiv (Alexandersson & Limberg, s. 7, 101), kan man läsa att elever ofta ser 

                                                 
21

 Se tidigare avsnitt 2.1.3 Bildning och kunskap. 
22

 Se avsnitt 1. Inledning. 
23

 Se avsnitt 5. 1.2.1 Intervjuguide. 
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informationssökning som att leta fakta. Alexandersson och Limberg menar vidare att 

förutsättningarna för en ökad kvalitet när det gäller elevernas lärande vid användande av 

IKT samt ett undersökande arbetssätt, förutsätter att detta synsätt utmanas, liksom att de 

olika dimensionerna i begreppet informationskompetens, såsom t.ex. källkritik, behöver 

aktivt synliggöras samt finnas med på undervisningens agenda. Att kunna tänka 

källkritiskt samt ifrågasätta har traditionellt sett inte premierats inom skolpraktiken 

menar Alexandersson och Limberg, undervisningen baserades länge på en lärobok samt 

en lärarroll i form av att vara en informationsbärare (2004, s. 115).  

 

Limberg ifrågasätter vidare om man verkligen ska tala om en enda generell 

”informationssökningsprocess”, som t.ex. Kuhlthau gör (2004, s. 44-51), med tanke på 

att gymnasieelevernas kontext påverkas av många olika faktorer samt att 

informationssökningen och användning av information i sin tur samverkar med 

ämnesinnehållet. Det går med andra ord inte att isolera dessa företeelser från varandra. 

(Limberg 1998, s. 228f). 

 

Jag har även tagit del av magisteruppsatsen Teknologistudenter och 

informationshantering: en studie om informationskompetens vid Linköpings tekniska 

högskola influerad av grounded theory som är skriven av Perselli (2002). Perselli har 

som titeln avslöjar studerat hur teknologistudenter hittar, söker och värderar information 

samt deras användning av universitetsbibliotekets resurser. Studien visar att denna 

pedagogiska praktik inte uppmuntrar studenterna att söka information på egen hand utan 

snarare att lärare och handledare anvisar, samt tillhandahåller litteratur. Detta gör att 

studenterna generellt sätt är ganska omedvetna om de resurser som 

universitetsbiblioteket har att erbjuda, liksom att denna pedagogiska praktik konserverar 

inställningen till informationssökning. Perselli menar att det höga studietempot är en 

orsak till studiens resultat, vilket i sin tur avspeglar hur man i denna praktik ser på 

kunskap. I förlängningen resulterar detta också i att studenterna tränar sig för lite i att 

tänka källkritiskt (Perselli 2002, s. 68-78). 

 

Att kunna tänka källkritiskt inkluderas ofta i resonemang kring vad som kan kallas att 

vara informationskompetent, med andra ord kan förmågan att ”… söka, finna, kritisk 

värdera och använda information för olika ändamål i utbildning, arbetsliv och 

samhällsliv”, tillskrivas rollen som en gemensam kärna i hur man kan definiera 

begreppet informationskompetens, en kompetens som också har kommit att bli alltmer 

fundamentalt på dagens arbetsmarknad (Lupton i Limberg & Folkesson 2006, s. 20, 

Sundin 2005, s. 110). 

3.3 Lärares syn på informationssökning och 

informationskompetens  
 

I magisteruppsatsen Informationssökning och lärare: En studie av 4-9-lärare i 

övergången från utbildning till yrkespraktik (2005) anger Lundh ett antal förutsättningar 

som har förändrats för lärare och elever när det gäller informationssökning. Till att börja 

med innebär lärarrollen att man i sin profession söker information både för egen del 

men även med elevernas behov i åtanke. De åsyftade förutsättningarna är utvecklingen 

av redskap, akademiseringen av lärarutbildningen samt nya pedagogiska arbetsmetoder. 

I fallet med redskap så tar Lundh upp den tekniska utvecklingen med IKT som 

möjliggör kommunikation och snabb informationsinhämtning, men samtidigt ett behov 
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av annan kompetens i form av att kunna tänka källkritiskt samt bevara sin personliga 

integritet även i de nya kommunikationskanalerna. Lundh skriver vidare att 

lärarstudenter kan uppleva en konflikt mellan de olika värderingar som förmedlas i 

utbildningspraktiken, på lärarhögskolan, samt yrkespraktiken, som utgörs av den 

kommande yrkesrollen (2005, s. 1). Lundh menar vidare att hur man som lärare ser: 

 
… på informationssökning, liksom deras egen informationskompetens formas bland annat genom 

den lärarutbildning de genomgår (2005, s. 2). 

 

Bergendal gör i detta hänseende enligt Lundh en uppdelning av kunskapssynen i en 

praktisk kunskap respektive en mer teoretisk, vetenskaplig kunskap. Bergendal 

konstaterar vidare att den praktiska kunskapen inte kan förmedlas som den 

vetenskapliga, d.v.s. i nedskriven form, utan att den är helt beroende av sammanhang 

(2005, s. 19). 

 

Ett flertal studier har visat att lärare tenderar att inte avgränsa användandet av IKT-

redskap samt datorkompetens från informationssökning (Nielsen & Olofsson i Limberg 

& Folkesson 2006, s. 30). Man kan också se att lärarnas egen IKT-kompetens inte 

nödvändigtvis avspeglar sig i elevernas förmåga till att använda datorn som redskap, 

vilket skulle kunna härledas till att man under sin lärarutbildning inte har lyckats 

tillskansa sig didaktiska metoder att använda i sin undervisning (Karlsson i Limberg & 

Folkesson 2006, s. 30). 

 

En annan faktor som behandlas är att lärare söker information med elevernas behov i 

blickfånget och att man då upplever flera svårigheter, dels att urskilja information som 

är användbar, men också hur man kan stödja eleverna till att tänka källkritiskt (Lundh 

2005, se Limberg & Folkesson 2006, s. 30f). Man kan också se att lärare ofta gynnar 

arbetsprocessen framför informationssökningsprocessen, samt att man som lärare 

riskerar att underskatta de svårigheter som kan uppstå vid ett undersökande arbetssätt. 

Det finns också olika idéer kring vilken roll som en lärare ska anta, samt om 

informationskompetens är en färdighet som kan förvärvas (Alexandersson & Limberg 

2004, s. 108), dock kan man se att det vore önskvärt att lärare under sin utbildningstid 

förvärvar en djupare förståelse kring informationssökning för att kunna bidra till 

elevernas informationskompetens genom sin undervisning, samt därtill ett behov av 

kompetensutveckling för yrkesverksamma lärare (Lundh 2005, s. 11). 
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4. Teoretiskt ramverk 
 

I denna studie anlägger jag ett sociokulturellt perspektiv och det är min personliga 

tolkning av Säljös teoribildning i boken Lärande i praktiken – ett sociokulturellt 

perspektiv (2000) som utgör mitt övergripande teoretiska perspektiv. Valet av teoretiska 

utgångspunkter har i mitt fall fallit sig naturligt då den rådande tidsandan kan sägas 

genomsyras av ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Vid analys av mitt empiriska 

material har Bruce teoretiska modell, den relationella modellen, använts på en mer 

praktisk nivå. Här är begreppet informationskompetens centralt, d.v.s. vilka 

informationspraktiker som framkommer i de pedagogiska praktikerna. Vidare har 

begreppen kunskap och lärande utgjort användbara redskap vid analysen.  

4.1 Sociokulturellt perspektiv  
 

I enlighet med det sociokulturella perspektivet utvecklas det lilla barnet såväl genom 

påverkan av biologiska faktorer, som genom den mänskliga interaktionen. Därmed är 

den kommunikation som sker i sociala praktiker central, samt därtill en strävan efter en 

”… sociogenetisk förståelse av hur kunskaper uppkommer…” och utvecklas över tid 

(Säljö 2000, s. 36f, Limberg, Sundin & Talja 2009, s. 49). Säljö konstaterar att ramen 

för människans fysiska/intellektuella begränsningar har förflyttats tack vare den 

kommunikativa interaktion som sker mellan människor. Detta sker genom användning 

av redskap, såväl språkliga, intellektuella samt fysiska redskap, s.k. artefakter. 

Vygotskij använder begreppet den närmaste utvecklingszonen som en benämning på det 

mellanrum som finns i vad en enskild individ kan åstadkomma på egen hand, respektive 

i samspel med andra. Vidare formar förmågan att använda redskap hur man som individ 

i olika praktiker tänker och handlar, d.v.s. att genom en dialog sker mediering; fenomen 

tolkas och kommuniceras vidare med en subjektiv ton (Säljö 2000, s. 120, 17-23, 29, 

66). Säljö skriver att: 

 
Mediering innebär att vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna ur, och därmed 

färgade av, vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap (200, s. 81). 

 

Inom olika praktiker har man därmed olika sätt att kommunicera och för att 

exemplifiera detta resonemang kan man t.ex. se att en fysiker och en teolog inte tillhör 

samma tankekollektiv, vilket kan försvåra kommunikationen dem emellan (Talja, 

Tuominen & Savolainen 2005, s. 87). I skenet av detta kan informationssökning, som är 

aktuellt i denna studie, ses som ett deltagande i den kommunikativa processen, d.v.s. att 

elever inom specifika pedagogiska praktiker har olika sätt/traditioner att söka 

information, som i sin tur går i arv från lärare till studenter (Sundin & Johannisson 

2005, s. 37, Perselli 2002, s. 78). Ett centralt begrepp i detta sammanhang är 

internalisering som innebär att vi människor inordnar oss i vår rådande sociala praktik 

och att man därmed kan sägas ”ärva” tankestrukturer (Säljö 2000, s. 106). 

 

 

Alexandersson och Limberg menar att ett skolbibliotek kan sägas vara ”ett kulturellt 

redskap med en kommunikativ funktion” samt att informationssökning likaledes är ett 

”… redskap i elevernas socialisation och till deras egen kulturella arena” 

(Alexandersson & Limberg 2004, s.25, 120). 
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4.1.1 Att handleda lärprocesser - stödstrukturer och kommunikativt lärande 

Man kan se att en dialog med en aktiv handledare ger möjlighet för en elev att applicera 

den generella informationen kring informationssökning till sin egen skrivprocess, dock 

finns risken att denna kommunikation kommer att handla mer om form, t.ex. olika 

tekniska sätt att söka information, vilket kan medföra att själva innehållet kommer i 

skymundan. Värt att uppmärksamma är att det tidigare nämnda projektet LÄSK har 

identifierat fyra faktorer som har en avgörande roll när det kommer till elevernas 

kunskapsbildning (Alexandersson & Limberg 2004, s. 110f). Dessa är i tur och ordning: 

 
… en väl avgränsad och definierad frågeställning, en uppgift som känns meningsfull för den 

enskilde individen, att man medvetandegör informationssökningsprocessen som en färdighet som 

existerar exklusive ett ämnesinnehåll samt en handledare som har förmåga att ge de pedagogiska 

stödstrukturer som behövs för varje enskild elev (Alexandersson & Limberg 2004, s. 119f). 

 

En utmaning vid ett undersökande arbetssätt är också att elevernas frihet och ansvar ska 

balanseras, och på så vis ska eleven inte känna sig kontrollerad, alternativt fråntagen allt 

ansvar (Bron & Wilhemson 2005, s.168). 

 

Ett kommunikativt lärande förändrar således inte bara studenterna sätt att arbeta utan 

även lärarens roll förändras, från att ha varit en ”kunskapsbank” som ställer frågor och 

föreläser, till att snarare leda och sammanfatta den dialog som uppstår då studenter 

kommunicerar. Läraren har i dessa termer en dialogisk inställning, d.v.s. att kunskap 

skapas i ett socialt sammanhang. Med lärarens faktiska verklighet i åtanke gör Wells 

denna inställningsdefinition, en inställning som syftar till den faktiska didaktiska 

situationen, där olika pedagogiska förhållningssätt existerar sida vid olika 

inlärningssituationer (2007, s. 265-271). Härmed kan man påstå att fokus har förflyttats 

från själva undervisningen till lärandet i sig, vilket i praktiken medför helt nya 

tankemönster för pedagoger. Det elevaktiva lärandet kan dra nytta av såväl individerna 

som gruppen, detta genom att lärandet utgår från enskilda individers förutsättningar 

samt kunskaper, men att man genom en dialog även får ta del av varandras sinsemellan 

olika erfarenheter och tankebanor (Hult 2001, s. 15-20). 

4.1.2 Kunskap, lärande och sociala praktiker 

Ett begrepp ständigt återkommande begrepp i denna studie är de praktiker som vi 

människor verkar inom och som, enligt ett sociokulturellt perspektiv på lärande, har en 

inverkan i och med att vi som individer lär oss i samspel med andra. Vi påverkar och 

påverkas av vår (livs)kontext. Säljö konstaterar att förutom att ta del av information och 

att ha vissa färdigheter samt förståelse, så behöver individen på något sätt veta vad som 

är gångbart i vissa specifika sammanhang, samt vad för verksamhetssystem som har 

aktualiserats: 

 
… kunskaper och färdigheter är situerade och människan är i grunden responsiv i sociala 

situationer; hon agerar utifrån lokala förutsättningar och premisser för kommunikation 

(Rommetveit i Säljö 2000, s. 141). 

 

Säljö hävdar därmed att även den kunskap som kommer elever till livs i skolan är 

situerad, d.v.s. att lära och därmed besitta en viss kunskap är inbäddat i en viss social 

praktik (2000, s. 128, 141). När Pilerot och Hedman har för avsikt att göra en åtskillnad 

mellan två olika sätt att se på lärande; ett mer individcentrerat, respektive ett sätt att se 
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på lärande som ett mer kollektivt samspel
24

, så är det just detta som lyfts fram. Utan att 

allt för mycket gå in på olika perspektiv på lärande så väljer jag i enlighet med det 

sociokulturella perspektivet att främst rikta in mig på det kollektiva samspelet, d.v.s. ett 

kommunikativt lärande
25

. Hedman och Pilerot skriver: 

 
I enlighet med det kollektivt orienterade synsättet betraktas lärande däremot som en del av sociala 

praktiker. Att lära innebär då att framgångsrikt delta i olika sociala och institutionella sammanhang 

och appropiera
26

 de intellektuella och fysiska redskap som är gångbara där (2009, s. 10). 

 

Ett sociokulturellt perspektiv ser ”… informationskompetens som något som utvecklas i 

relation till den praktik där den är avsedd att användas”. I enlighet med detta 

resonemang så ses kunskap som något högst subjektivt. All kunskap föranleds av vissa 

förutsättningar samt att man har gjort vissa antaganden, vilket totalt omkullkastar 

tanken att kunskap i form av fakta, antas var det sanna och riktiga. All form av 

objektivitet kan därmed starkt ifrågasättas (Pilerot & Hedman 2009, s. 29, Säljö 2000, s. 

142). När man väljer att se lärande som situationsbundet, d.v.s. inbegripet i en viss 

specifik social praktik synliggörs problematiken kring hur individer ska kunna använda 

sina kunskaper i andra sammanhang. Lloyd ”… talar om att åstadkomma en hybrid 

mellan konceptuell kunskap – det vill säga veta att veta vad - och praktiskt kunskap, 

vilket handlar om att veta hur. Pilerot och Hedman konstaterar härmed att denna typ av 

kunskap skulle kunna läras ut i t.ex. en skola, för att sedermera komma till gagn i 

elevernas kommande yrkesliv, genom att en överföring dessa praktiker emellan skulle 

kunna vara möjlig (2009, s. 39).  

4.2 Informationskompetens  
 

Ett alltmer förekommande begrepp i biblioteks- och informationsvetenskapliga 

sammanhang är informationskompetens. I dagens informationsintensiva samhälle 

tilldelas begreppet informationskompetens ett allt större värde. KK-stiftelsen (Stiftelsen 

för Kunskaps- och Kompetensutveckling) talar t.o.m. om Den fjärde basfärdigheten, 

d.v.s. att informationskompetens skulle kunna sälla sig till de övriga basfärdigheterna 

såsom läsa, skriva och räkna (2000). Det finns dock inget enhetligt sätt att definiera 

informationskompetens utan begreppsdefinitionen beror dels på vilket perspektiv på 

lärande man anlägger, samt inom vilken kontext som begreppet används. Limberg och 

Folkesson skriver dock att: 

 
Minsta gemensamma nämnaren i samtliga definitioner kretsar kring att söka, finna, kritisk värdera 

och använda information för olika ändamål i utbildning, arbetsliv och samhällsliv
27

 (2006, s. 20). 

 

                                                 
24

 Jfr med resonemanget kring olika sätt att se på lärande; avsnitt 4. 3.2 Perspektiv på lärande. 
25

 I avsnittet 4.3.2. Perspektiv på lärande nämner jag förutom det sociokulturella också det 

fenomenografiska perspektivet. För den intresserade finns det mer att läsa om de båda perspektivens 

olikheter/likheter som bl.a. berör individens respektive kollektivets roll i lärprocessen. Ett tips är de 

dialog som förs mellan Marton och Säljö genom artiklarna; The practice of learning (Marton 2000) samt 

The individual in social practices – comments to Ference Marton´s ”The practice of learning” (Säljö 

2001). 
26

 Appropiera - I samspelet med andra människor så möjliggörs för oss individer ”… att ta över och ta till 

oss – appropiera – kunskaper…” (Säljö 2000, s. 119). 
27

 Här finns ursprungligen en referens; Lupton, M. (2004). The Learning Connection. Information 

Literacy and the Student Experience, s. 9-11. 
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I Seven faces of information literacy (1997) väljer Bruce att använda sig av en 

fenomenografisk ansats genom den relationella modellen
28

 (the relation model) som 

utgörs av sju olika aspekter eller sätt att se på informationsanvändning (2001, bild 34, 

Limberg & Folkesson 2006, s. 22f). Enligt de tankegångar som är centrala inom 

fenomenografin så upplevs världen på olika sätt av olika individer; olika fenomen, t.ex. 

informationskompetens, upplevs utifrån de enskilda individerna. Därmed upplevs 

fenomen i relation till en mängd olika faktorer. Dessa upplevelser av fenomen kan sedan 

kategoriseras utifrån de likheter och skillnader som framkommer och på så sätt kan 

fenomenet som sådant beskrivas (Limberg, Sundin & Talja 2009, s. 45). 

 

Bruces aspekter baseras på tre ingående delar som åskådliggör olika synsätts inbördes 

förhållande till varandra. Detta visualiserar Bruce genom grafiska modeller där struktur 

för mening, medvetande samt förhållande till begreppet information, placeras utifrån 

olika subjektiva utsagor kring begreppet informationskompetens. Den förstnämnda, 

mening, visar vart respektive aspekt placeras in i relation till de andra aspekterna på den 

grafiska kartan utifrån den meningsskapande faktorn i att kunna vara 

informationskompetent, d.v.s. att de olika aspekterna ger olika tyngd till olika sidor av 

begreppet. Nummer två, medvetande, består i sin tur av element vars placering i en 

cirkel varierar beroende på vilken aspekt som avses. Cirkeln består av en inre kärna 

samt två utanpåliggande element. Till sist skriver Bruce om förhållandet till begreppet 

information, d.v.s. hur man inom respektive aspekt ser på information, t.ex. om 

information kan anses vara objektiv/subjektiv, om den härrör från den externa 

omgivningen alternativ utifrån individen som person o.s.v. (1997, s. 110-116). 

 

Ovan beskrivna analys resulterar i sju aspekter. Dessa aspekter har med andra ord ett 

inbördes förhållande till varandra utifrån mening, medvetande samt förhållande till 

information. Bruce menar därmed att de uppfattningar som indelats i respektive aspekt 

representerar hur man inom en viss praktik resonerar kring begreppet 

informationskompetens (1997, s. 116). 

4.2.1 Den relationella modellen 

I analysen av denna studiens empiri har jag valt att utgå från den relationella modellens 

aspekter som Bruce (1997, s. 110-151) har tagit fram enligt det ovan beskrivna 

tillvägagångssättet, i mitt fall avseende gymnasielärares syn på 

informationskompetens
29

. De sju aspekterna är i tur och ordning; att kunna använda 

tekniken för att återvinna information och att kommunicera, att kunna lokalisera och 

använda källorna, att förstå informationssökning som en process, att ha kontroll över 

information, att bygga kunskap, att vidga kunskap samt att använda information på ett 

klokt sätt för andras räkning. Nedan följer en kort beskrivning av respektive aspekt 

samt beskrivning utifrån de ovan nämnda elementen mening, medvetande samt 

förhållande. 

 

 

 

 

 

                                                 
28

 Se kommande avsnitt 4.2.1 Den relationella modellen. 
29

 Se vidare avsnitt 6.4 Beskrivningskategorier informationskompetens. 
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1. Att kunna använda tekniken för att återvinna information och att kommunicera 

 

Upplevelsen av att vara informationskompetent ligger, i enlighet med den första 

aspekten, främst i att besitta färdigheter på det tekniska planet. Individen kan härmed 

använda informationsteknologi för att inhämta information. 

 

Mening 

När individen kan använda tekniken för att söka och hitta information innebär detta att 

hon/han också kan bli medveten om information. 

 

Medvetande 

Den innersta cirkeln är informationsteknologi. Därefter kommer att skanna information, 

för att i den yttersta bestå av informationsanvändning. 

 

Förhållande 

Kunskap krävs för att inhämta information, en information som är extern och objektiv.  

 

2. Att kunna lokalisera och använda källorna 

 

Den andra aspekten fokuserar på själva källorna, d.v.s. att en individ som är 

informationskompetent hittar information genom att vara medveten om de källor som 

står till buds. 

 

Mening 

Aspekt två medför att individen kan använda sig av tekniken samt har kunskap om 

källor vilket ger henne/honom möjlighet till att hitta information. 

 

Medvetande 

Kärnan består i aspekt nummer två av informationskällor, följt av informationsteknologi 

samt informationsanvändning. 

 

Förhållande 

Kunskap krävs för att inhämta information, en information som är extern och objektiv.  

 

3. Att förstå informationssökning som en process 

 

I den tredje aspekten är det själva processen som initieras av ett kunskapsglapp som 

fokuseras. 

 

Mening 

I enlighet med aspekt tre föranleds en informationssökning av ett kunskapsglapp, d.v.s. 

individen behöver ta reda på något, inhämta information, för att komma vidare i sin 

kunskapsutveckling. 

 

Medvetande 

Informationsprocessen utgör kärnan och informationsanvändning respektive 

informationsteknologin utgör de yttre elementen. 
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Förhållande 

Kunskap krävs för att inhämta information, en information som är extern och objektiv, 

men också kontextuell.  

 

4. Att ha kontroll över information 

 

För att kunna kalla sig själv för informationskompetent måste man enligt Bruces fjärde 

aspekt kunna kontrollera information och denna kontroll kan ta sitt uttryck i både 

intellektuella såväl som tekniska färdigheter på området. 

 

Mening 

När individen kan rekognoscera information samt därtill kontrollera 

informationshanteringen kan hon/han också använda sina kunskaper vid framtida 

informationssökningar. 

 

Medvetande 

I detta fall består kärnan av informationskontroll. Informationsanvändning samt 

informationsteknologi tillhör de två nästkommande. 

 

Förhållande 

Kunskap krävs för att inhämta information, en information som är extern och objektiv, 

men också kontextuell.  

 

5. Att bygga kunskap 

 

Enligt den femte aspekten så kan individen bl.a. genom kritisk analys vid 

informationsökning skapa sig en egen kunskapsbas inom det för stunden aktuella 

ämnesområdet. 

 

Mening 

Aspekt nummer fem representeras av individer som söker och gör kritiska bedömningar 

av den information hon/han hittar. Detta utgör sedan fundament till den personliga 

kunskapsbasen. 

 

Medvetande 

Informationsanvändning med tillägget kritisk analys utgör kärnan, medan kunskapsbas 

samt informationsteknologi bildar de yttre ringarna. 

 

Förhållande 

Information utgår från det inre, d.v.s. individen, samt är subjektiv och bör därmed 

reflekteras. 

 

6. Att vidga kunskap 

 

Informationskompetens enligt den sjätte aspekten är att individen kan använda sin 

förförståelse för att utforska nya kunskapsdomäner och på så vis vidga sina vyer genom 

att nya idéer utforskas. 
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Mening 

Individer i enlighet med aspekt sex besitter en avancerad kunskapsbas samt insikt, vilket 

också möjliggör ett nytänkande. 

 

Medvetande 

Informationsanvändning är kärnan med tillägget intuition. Kunskapsbas och 

informationsteknologi utgör de påföljande elementen. 

 

Förhållande 

Information är föränderlig, både till sin egen form men även som egenskap, d.v.s. 

information kan förändra. 

 

7. Att använda information på ett klokt sätt för andras räkning 

 

Slutligen representerar aspekt nummer sju ett upplyst stadie av informationsanvändning, 

där individen är medveten om informationens komplexitet samt sin egen värdegrund 

o.s.v. Denna typ av insikt kan därmed kvalitativt öka användningsgraden för 

informationen som sådan. 

 

Mening 

Den sista aspekten utgörs av en avancerad kunskapsbas och genom en värderingsgrund 

kan information även användas utifrån andra ramar än den specifika individens, d.v.s. 

att man är medveten om informationens eventuella vinkling. 

 

Medvetande 

I enlighet med den sista aspekten, nummer sju, utgörs kärnan av 

informationsanvändning med tillägget värderingar. De två yttre elementen består av 

kunskapsbas respektive informationsteknologi. 

 

Förhållande 

Information är föränderlig, både till sin egen form men även som egenskap, d.v.s. 

information kan förändra. 

 

4.2.1.1 Grafisk modell 

 

Som en övergripande summering av ovan beskrivna aspekter gör Bruce också en grafisk 

modell över aspekterna inbördes ordning, d.v.s. hur aspekterna är ”placerade” i 

förhållande till varandra. För den intresserade ger Bruce en tydlig bild i Seven faces of 

information literacy (1997, s. 114). Värt att notera är att den nivå som de ingående 

delarna tillskrivs i respektive aspekt visar dess värde i den aktuella aspekten, t.ex. finns 

informationsteknologi representerad i samliga aspekter, men på olika nivå. 

 

Jag anser att Bruce genom den relationella modellen på ett bra sätt åskådliggör 

begreppet informationskompetens genom att synliggöra begreppets komplexitet. I Seven 

faces of information literacy (1997) Bruce gör dessutom ett försök till att avgränsa 

begreppet gentemot andra begrepp, såsom IT-kompetens, datorkompetens, livslångt 

lärande m.m. Bruce tar även upp användarundervisning i termer av 

informationskompetens samt forskning, d.v.s. att den relationella modellen kan tjäna 



22 

som utgångspunkt samt bidra med nya idéer för den fortsatta utvecklingen (s. 20-26, 

Preface). 

 

Limberg och Sundin menar att det finns ett behov av att omdefiniera begreppet 

informationskompetens om man vill sätta in det i ett kontextuellt sammanhang (2006, s. 

3). Marcum instämmer i denna önskan och i artikeln Rethinking information literacy 

(2002) kritiserar han hur begreppet informationskompetens framställs, både på ett 

teoretiskt plan såväl som ett mer praktiskt. Marcum menar bl.a. att fokus borde vara: 

 
… learning rather than information, and sociotechnical fluency rather than literacy… (2002, s. 21). 

 

I denna studie väljer jag därmed att anlägga ett sociokulturellt perspektiv på begreppet 

informationskompetens, d.v.s. att jag i mitt arbete strävar efter att sätta in begreppet 

informationskompetens i dess sociala, kommunikativa kontext, vilket medför att 

begreppet snarare kan benämnas i plural; informationskompetenser.  

4.2.2 Informationskompetens i ett sociokulturellt perspektiv 

Enligt de tankegångar som råder i ett sociokulturellt perspektiv ses begreppet 

informationskompetens inte som någon individuell färdighet utan betonar snarare ”… 

betydelserna av samarbete mellan användare vid informationssökning, kognitiv 

auktoritet vid källkritik samt social navigering” (Sundin 2005, s. 152). Social 

navigering innebär: 

 
… att användaren som navigerar i informationsrymden påverkas av andra människors beteenden 

eller råd (Fatton, A. & Knutsson, O. (2000). Utvärdering av NESTOR, ett verktyg för social 

navigering, s. 1). 

 

I dagens datoriserade samhälle så finns det knappast några gränser och fenomen såsom 

Facebook, samt nätbaserade uppslagsverk, såsom Wikipedia, kan sägas vara fenomen 

av vår tid och jag väljer att benämna dessa som sociala redskap
30

. Därmed utgör den 

lärande kontexten, de pedagogiska praktikerna, arenan för ett kollektivt samspel. 

 

Pilerot menar att det finns ett flertal alternativa definitioner av begreppet 

informationskompetens som framförallt lutar sig mot teoretiska resonemang, men som 

stämmer väl överens med ett sociokulturellt perspektiv. I denna studie väljer jag att lyfta 

fram ett av dessa, nämligen en socioteknisk förståelse (a sociotechnical practice) av 

begreppet informationskompetens (2007, s. 17). Det sociokulturella perspektivet 

kommer för övrigt att behandlas ytterligare i teoriavsnittet och denna teoretiska ansats 

får i denna studie representeras av Säljös teoribildning i boken Lärande i praktiken – ett 

sociokulturellt perspektiv (2000). 

4.2.2.1 En socioteknisk förståelse 

  

Tuominen, Savolainen och Talja konstaterar i artikeln Information Literacy as a 

sociotechnical practice (2005) att inom sociala praktiker skapas kunskap i samspelet 

mellan individer, samt därtill att det inte går att göra en åtskillnad mellan dessa sociala 

praktiker och den teknologi som man använder sig av.  

                                                 
30

 I denna studie har begreppet redskap använts genomgående för att öka tydligheten, dock skriver Säljö 

att ”… termerna redskap eller verktyg…” tillskrivs en speciell roll i ett sociokulturellt perspektiv. 
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I ljuset av detta resonemang kan begreppet informationskompetens förstås som en 

kontextuell kompetens inom ett visst specifikt kunskapsområde i samklang med dess 

specifika redskap, i detta fall i form av tekniska artefakter (2005, s. 338f). Den 

sociotekniska förståelsen av begreppet informationskompetens skulle med andra ord 

medföra att den forskning som bedrivs i biblioteks- och informationsvetenskapliga 

sammanhang skulle fokusera: 

 
… on the social, ideological, and physical contexs and environments in which information and 

technical artifacts are used (Tuominen, Savolainen & Talja 2005, s. 340). 

 

På detta tema skriver Levy att artefakter är intimt sammanvävda med sitt sociala 

sammanhang och att de därmed är barn av sin tid, de kan med andra ord sägas vara ett 

uttryck för vårt samhälle. Dokument utgör därmed en representation och dess sociala 

sammanhang står enligt författaren inte i något motsatsförhållande till den tekniska 

aspekten, snarare tvärtom, tekniska artefakter kan sägas vara ett fysiskt attribut som är 

införlivat i det mänskliga samhället (2003, s. 33f). 

 

Buckland åskådliggör begreppet information genom information-as-process, 

information-as-knowledge samt information-as-thing. Vidare anser han att information 

alltid är situationsbundet, man måste med andra ord relatera definitionen till någon form 

av kontext, d.v.s. i fallet med information-as-thing, så kan man inte med blotta ögat 

göra en bedömning huruvida den aktuella informationen kan betecknas som informativ 

för en viss individ i dennes specifika livsvärld (1991, s. 351-360). För att exemplifiera 

detta resonemang så kan man t.ex. ta ett webbdokument. Datorn är i detta sammanhang 

en teknisk artefakt som möjliggör läsning av dokumentet; man kan svart på vitt läsa det 

skrivna. Det skrivna ordet tolkas av en individ i dennes specifika livsvärld, utifrån 

dennes förförståelse, behov o.s.v. Att dokumentet överhuvudtaget existerar är i sin tur 

ett led i den ständigt pågående dialogen. Vi människor har skapat och återskapar den 

upplevda verkligheten. Vad jag vill uppnå med detta resonemang är komplexiteten i den 

mänskligt upplevda verkligheten samt resonera kring de ovan nämnda sociala verktygen 

(Avsnitt 4.2.2). Datorn är en del av vår livsvärld och webbdokumentet är mer än bara 

bokstäver. Tuominen, Savolainen och Talja skriver därmed att: 

 
Knowledge is not located in texts as such – or in the individual´s head. Rather, it involves the 

cocontruction of situated meanings
31

 and takes place in networks of actors and artifacts (2005, s. 

338). 

 

Kapitzke pekar därmed på vikten av medvetenhet kring begreppet 

informationkompetens som sådant, d.v.s. att det finns ingen objektivitet i färdigheten att 

vara informationskompetent. Information är inte neutral och således inte heller kunskap. 

En individ påverkas av en mängd olika faktorer: 

 
… kön, ålder, socioekonomisk status, etnicitet, religion, och geografisk placering för att generera 

olika inlärningsresultat i olika klassrum och utbildningskontexter (Kapitzke 2003, s. 48). 

 

Kapitzke menar vidare att den globala marknaden har ändrat förutsättningarna, d.v.s. att 

den rörliga globala kunskapen med dess artefakter, teknologi, sociala, kulturella 

aspekter o.s.v., har föranlett behovet av medvetenhet kring de marknadsmässiga 

                                                 
31

 Här finns ursprungligen en referens; Kapitzke, C. (2003) Information Literacy: A Positivist 

Epistemology and a Poltics of Outformation, s. 48. 
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påtryckningsfaktorerna. Med andra ord att se ”… texter som socialt konstruerade 

artefakter…”, att kanske på ett mer medveten plan ifrågasätta det man läser (2003, s. 

48f). 

  

Den rent praktiska tillämpningen för dagens arbetsliv av detta mer teoretiska 

resonemang, menar Tuominen, Savolainen och Talja, vore att begreppet 

informationskompetens, i skenet av den sociotekniska förståelsen, kan ses som en 

möjlighet till att utveckla redan befintliga strategier på informationsområdet samt att 

man därtill kan se över informationsteknologins möjligheter (2005, s. 340f). 

 

Artikeln, som är skriven av Tuominen, Savolainen och Talja, är tongivande för min 

förståelse av den sociokulturella förståelsen av begreppet informationskompetens och 

orsaken till att jag väljer att presentera just denna ligger i att denna definition stämmer 

väl överens med såväl det sociokulturella perspektivet samt dagens tidsanda, d.v.s. unga 

människors flitiga användning av digital teknik i alla dess former. 

 

4.3 Kunskap och lärande 

4.3.1 Kunskap och kompetens 

Carlgren och Marton skriver att skolans kunskapsuppdrag har förändrats, från att lärare 

har stått framme vid katedern och levererat information, till att: 

 
… snarare... utveckla redskap och kompetenser för att kunna hantera och värdera information 

(2000, s. 190f). 

 

I denna studie får två verk samt ett PM
32

 representera de tankegångar som finns kring 

kunskapsbegreppet samt det närliggande begreppet kompetens. För att belysa 

kunskapsbegreppet som sådant väljer jag den i inledningen nämnda boken Ett oändligt 

äventyr: Om människans kunskaper (2001) som är skriven av Liedman samt ett kapitel i 

antologin Kunskap och människans redskap: teknik och lärande (Rystedt & Säljö [red.] 

2008) skrivet av Alexandersson och Lantz-Andersson. 

  

Vidare förekommer i internationella sammanhang begreppet kompetens flitigt och EU 

har deklarerat åtta nyckelkompetenser som Liedman behandlar i PM:et Nycklar till ett 

framgångsrikt liv? Om EU:s nyckelkompetenser (2008). 

4.3.1.1 Kunskapsbegreppet 

 

Som en röd tråd genom boken Ett oändligt äventyr: Om människans kunskaper (2001) 

kan man se återkommande försök till att försöka reda ut olika begrepp, samt att 

begreppen information, kunskap och bildning är de mest centrala. Liedman poängterar 

att det är skillnad mellan information och kunskap samt att dagens kunskapsbegrepp 

snarare tenderar att egentligen avse information och inte verklig kunskap (2001, s. 18f). 

Liedmans bok ger vidare en bild av ett kunskapsbegrepp som har förändrats med tiden 

och han gör t.ex. en åtskillnad mellan snabba respektive långsamma kunskaper (2001, s. 

243). I och med detta kommer vi fram till ett annat tema som är centralt i boken, 

                                                 
32

 PM – promemoria; ”skrivelse med fakta och synpunkter till ledning för handläggning av något och 

dylikt…” – SAOL. 
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nämligen att kunskap tar tid och att ”verklig kunskap” sitter i kroppen. Liedman hävdar 

”… att alla sysselsättningar i grunden är praktiska” (2001 s. 41). 

 

Kunskapsbegreppets praktiska dimension kommer jag för övrigt att lyfta fram 

ytterligare i avsnittet Diskussion och slutsatser där inspiration har hämtats ur 

Alexandersson och Lantz Anderssons kapitel i boken Kunskap och människans redskap 

– teknik och lärande (Rystedt & Säljö [red.] 2008). Alexandersson och Lantz-

Andersson menar att användningen av informationsteknik i dagens skola ”… visar på 

nödvändigheten att se praktisk och teoretisk kunskap som två sidor av samma mynt”.  

För att kunna bemästra den nya informationsteknologin så krävs med andra ord både en 

praktisk kunskap, att kunna använda datorn som ett redskap, såväl som en mer abstrakt, 

intellektuell, teoretisk kunskap för att t.ex. kunna tänka källkritiskt samt bearbeta 

informationen i bästa fall till kunskap. Alexandersson och Lantz-Andersson väljer att 

lyfta fram den kunskapsform som av de gamla grekerna kallades techné
33

, en 

kunskapsform som genom historien har upplevts som meningsfull genom dess praktiska 

karaktär. I skolans värld hävdar Alexandersson och Lantz-Andersson att det annars är 

det ”… abstrakta undervisningsspråket” som riskerar att göra eleverna mindre benägna 

till att lära (2008, s. 201f, 206, 198). 

 

Som tidigare nämnts så florerar de s.k. nyckelkompetenserna i internationella 

sammanhang. Dessa har tagits fram av EU och enligt Liedman florerar ytterligare ett par 

begrepp flitigt i samband med kunskapsbegreppet, nämligen färdigheter och attityder 

(2008b). 

4.3.1.2 Begreppet kompetens 

 

Jag vill till en början ge en definition av vad begreppet kompetens kan sägas inkludera: 
 

Sammanfattningsvis kan man säga att kompetens är något som hänger samman med individen och 

inte något som finns i olika arbetsuppgifter. Kompetensen innefattar sådant som intellektuella 

färdigheter, engagemang, självförtroende och förmåga att samarbeta och kommunicera. 

Kompetens kan inte ses isolerat. Individen befinner sig i ett sammanhang, påverkas av och 

påverkar det som händer i omgivningen. Tidigare personliga erfarenheter och känslor spelar in och 

påverkar hur individer tolkar sin aktuella situation och vilken kompetens som behövs (Hård av 

Segerstad, Klasson & Tebelius 2007, s. 53). 

 

Enligt citatet ovan kan man dra slutsatsen att kompetens kan sägas vara ett vidare 

begrepp än kunskapsbegreppet. Detta konstaterar även Stensmo och skriver vidare att 

kompetens är ett samlingsbegrepp för kunskap, färdigheter och värderingar (Söderström 

i Stensmo 2007, s. 21), vilket inte är helt kompatibelt med t.ex. Carlgrens definition av 

kunskap i form av de fyra f:en
34

, där färdigheter är en av fyra beståndsdelar i själva 

kunskapsbegreppet. Dock kan man se en liknande uppdelning i det ovan nämnda PM 

som Skolverket har gett Liedman i uppdrag att skriva. PM:et behandlar 

nyckelkompetenser för livslångt lärande (2008a) och kompetenserna är i tur och 

ordning: 

 
Kommunikation på modersmålet, kommunikation på främmande språk, matematiskt kunnande och 

grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens, digital kompetens, lära att lära, social och 

                                                 
33

 Jfr med Liedmans resonemang i Ett oändligt äventyr (2001), s. 83-87. 
34

 Carlgrens fyra f som kan sägas inkluderas i kunskapsbegreppet är; fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Se avsnitt 2.1.3  Bildning och kunskap. 
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medborgerlig kompetens, initiativförmåga och företagaranda samt kulturell medvetenhet och 

kulturella uttrycksformer (Liedman 2008, s. 5). 

 

Liedman konstaterar att var och en av kompetenserna i sin tur delas upp på tre sätt, 

nämligen som ”… kunskaper, färdigheter och attityder” och att denna indelning, i 

jämförelse med skolans nuvarande styrdokument Läroplan för de frivilliga 

skolformerna (Lpf 94), visar vissa brister. Liedman menar t.ex. att de befintliga 

läroplanerna, till skillnad från de av EU deklarerade, har ”… ett sammanhållet 

kunskapsbegrepp” (2008b). Vidare anser Liedman att nyckelkompetenserna renderas till 

tekniskt kunnande, samt att innebörden av begreppet livslångt lärande är långt från 

preciserat (2008a, s. 3). 

4.3.2 Perspektiv på lärande 

Parallellt med diskussionen kring kunskapsbegreppet så har synen på lärande också 

förändrats. I denna studie tycker jag att det är relevant att nämna två perspektiv på 

lärande, det fenomenografiska samt det sociokulturella. Enligt det fenomenografiska 

synsättet så kan lärande ses som en förändring i individens sätt att se, erfara, hantera och 

förstå aspekter av världen (Marton & Booth 2000), vilket enligt mina tankegångar 

medför att begreppet tillskrivs en mer social och kontextuell förankring. Det 

sociokulturella perspektivet går dock steget längre genom att förutom att se individen i 

dess kontext, att också poängtera samspelet mellan individer i deras sociala praktiker 

med dess specifika redskap
35

 (Limberg, Sundin & Talja 2009, s. 49). 

 

I denna studie representeras den lärande kontexten av en gymnasieskola, en kontext som 

bjuder på både svårigheter, såväl som möjligheter, för bibliotekarier och lärare som 

handleder elever i lärprocessen, en process där informationssökning kan sägas tillhöra 

en av de sju aspekterna när man utvecklar ny kunskap
36

 Eliasson och Lindö, liksom 

Bruce, menar att en strävan till att bli informationskompetent i själva verket är en 

beståndsdel i det livslånga lärandet, d.v.s. att den utvecklingstakt som sker gällande 

information och teknologi kräver att man som individ har informationskompetens för att 

kunna delta i samhällets utveckling (1999, s. 14, 18, 2002, Introduction). 

 

Orsaken till att jag tar upp den fenomenografiska ansatsen i denna studie grundar sig att 

flertalet referenser har just denna teoretiska ansats, samt att jag därtill kommer att göra 

en fenomenografisk analys av empirin, d.v.s. de utskrivna intervjuerna
37

. Därtill vill jag 

tillägga att förutom den ovan nämnda skillnaden mellan det sociokulturella perspektivet 

och den fenomenografiska ansatsen så finns också vissa gemensamma nämnare. 

Limberg, Sundin och Talja skriver t.ex. att dessa båda teoribildningar har lärande som 

fokus och att de därtill har ett konstruktivistiskt sätt att se på lärande, vilket 

kännetecknas av ett aktivt lärande, ett meningsskapande samt kunskapande, som sker i 

dialog med andra i motsats till att kunskap skulle kunna levereras som färdig produkt 

(Limberg, Sundin & Talja 2009, s. 37, Tuominen, Savolainen & Talja 2005, s. 337). 

                                                 
35

 Läs mer i t.ex. avsnitt 4.1 Sociokulturellt perspektiv samt avsnitt. 
36

 De sju aspekterna är i tur och ordning; planering, inspiration, problemformulering, 

informationsinsamling, bearbetning, presentation samt uppföljning (Eliasson & Lindö 1999, s. 18) 
37

 Se vidare i avsnitt 5.1 Val av metod och urval. 
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5. Metod 
 

Fenomenografi är en forskningsansats som lämpar sig mycket väl i denna studie då 

ansatsen ifråga lämpar sig väl i ett pedagogiskt, lärande, sammanhang. Vidare utgör 

grunden i den fenomenografiska ansatsen en studie av olika individers kvalitativt skilda 

sätt att erfara det studerade fenomenet, d.v.s. att genom att analysera den genom 

intervjuer insamlade empirin, utkristalliseras variationer i informanternas upplevelser av 

studiens studerade fenomen (Marton & Booth 2000, s. 146f). I fallet med denna studie 

avses hur gymnasielärare ser på elevernas informationssökning och vilka faktorer som 

påverkar detta synsätt, samt hur man ser på begreppet informationskompetens. 

 

Fenomenografin bygger nämligen på den andra ordningens perspektiv, d.v.s. att medan 

den första ordningen bidrar med påståenden i skenet av andra vetenskapligt belagda 

påståenden, så utgår den andra ordningens perspektiv från ”… att exakt samma 

påstående återspeglar den lärandes sätt att erfara problemet, att förstå det”, d.v.s. en 

återspegling av den subjektivt upplevda verkligheten. Därmed utgör den 

fenomenografiska ansatsen en studie av hur individer upplever samt reflekterar över det 

upplevda, man strävar därmed efter att försöka se det studerade fenomenet med 

”informanternas ögon” för att på så vis kunna beskriva de variationer som framkommer 

i de subjektiva upplevelserna av det aktuella fenomenet (Marton & Booth 2000, s. 154-

159). 

 

Jag har i denna studie, som tidigare nämnts, valt att analysera min empiri genom en 

fenomenografisk analys. Vid analys av frågeställningen som berör hur man inom olika 

pedagogiska praktikerna ser på begreppet informationskompetens, har jag därtill tagit 

stöd i Bruces aspekter avseende den relationella modellen
38

, d.v.s. att jag använder 

dessa aspekter för att analysera min empiri. 

 

5.1 Val av metod och urval 

5.1.1 Litteratursökning 

Säljö är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och inledningsvis i arbetet med 

min studie så grundade sig min teoretiska förståelse av det sociokulturella perspektivet i 

Säljös bok Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv (2000) och den har 

kommit att även fortsättningsvis vara mycket betydelsefull i mitt arbete med denna 

studie, inte minst i teoriavsnittet. 

 

Litteratursökningen till denna studie har annars främst skett genom att spinna vidare på 

olika uppslag som jag har fått genom mina tidigare studier i biblioteks- och 

informationsvetenskap, men också i pedagogik. Det faktiska sökandet efter information 

har sedan företrädelsevis skett genom databaser som t.ex. LISA, ERIC och ISI Web of 

Knowledge. När jag sedan har hittat intressanta artiklar har deras källförteckningar i sin 

tur gett mig inspiration till nya sökningar. Jag har också bl.a. genom författarnamn, och 

i vissa fall även rena ämnessökningar, hittat mycket bra material, t.ex. i form av böcker. 

                                                 
38

 Se avsnitt 4.2.1 Den relationella modellen. 
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Böcker är, liksom tidskriftartiklar, rika på nya vägar att hitta relevant material. Jag har 

också sökt på specifika webbsidor, som t.ex. Skolverkets hemsida 

(http://www.skolverket.se/). Det som har visat sig vara svårast i mitt fall har varit att 

avgränsa eftersom mitt ämnesval kan sägas vara tvärvetenskapligt samt omfatta en rad 

olika aspekter. Jag vill att läsaren ska få med sig en viss förförståelse för att kunna se 

helheten, men att jag ändå landar i att behandla det som från början var min avsikt, 

d.v.s. att presentera ett underlag till en studie i syfte att belysa de frågeställningar som 

denna studie har. 

5.1.2 Intervjuer 

Jag har i min studie gjort kvalitativa intervjuer med sex gymnasielärare med olika 

ämnestillhörighet och som är verksamma inom det samhällsvetenskapliga programmet, 

det naturvetenskapliga programmet samt teknikprogrammet. Dessa program erbjuder 

för övrigt ett antal olika inriktningar och orsaken till att jag valde att intervjua lärare 

från olika program var att jag ville ge en mer översiktlig bild över fenomenet som 

sådant, samt därtill lyfta fram olika sociala praktiker. Detta med tanke på Limbergs 

antagande angående vad som påverkar gymnasielärares inställning till hur man 

använder biblioteket i sin undervisning, d.v.s. att i det avsedda fallet har en jämförelse 

gjorts mellan lärare som är verksamma inom samhällsvetenskapliga ämnen respektive 

naturvetenskapliga ämnen
39

. I mitt fall har jag därtill valt att bredda min studie genom 

att även inkludera lärare inom teknikprogrammet. 

 

Informanternas arbetsplats är en medelstor gymnasieskola som erbjuder fjorton 

program. Alla lärare på skolan tillhör en programgrupp, men beroende av vilket eller 

vilka ämnen man undervisar i, så sker undervisningen antingen uteslutande inom ett 

specifikt program, alternativt inom flera program, Jag kontaktade via mail sex 

programgruppsansvariga och via dessa fick jag även tips på ytterligare informanter. Min 

ursprungliga intention var att intervjua ännu mer brett och i första skedet kontaktade jag 

lärare på sex olika program, men det var bara hälften av de lärarna som jag kontaktade 

inledningsvis som kunde tänka sig att ställa upp. 

 

Av privata skäl föll det sig så att den första intervjun kom att äga rum tidsmässigt 

separat från de övriga intervjuerna och har därmed i viss bemärkelse fått tjäna som 

pilotintervju, detta var dock inte min avsikt och den kommer också att analyseras enligt 

samma premisser som de övriga intervjuerna. Jag har också erfarit att kvalitativa 

intervjuer är dynamiska och ingen är därmed den andra lik. 

 

Alla utom två intervjuer spelades in på band och jag transkriberade dem sedan för att 

kunna analysera det som hade kommit fram vid intervjutillfällena. Intervjuerna tog allt 

från ca 45 minuter och upp till två timmar. Skälet till att det inte blev någon 

bandinspelning vid ett av tillfällena var att informanten kände sig oerhört obekväm 

endast vid tanken på att jag skulle använda bandspelare, samt vid tillfälle nummer två 

var det tekniska skäl som omöjliggjorde en inspelning. Av naturliga skäl är därmed 

intervjumaterialet från dessa två intervjuer mindre till omfånget, d.v.s. att denna empiri 

är något kortfattad i jämförelse med de intervjuer som kunde transkriberas ordagrant. 

Känslan är dock att materialet är kärnfullt och när något extra relevant yttrande har 
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förekommit så har jag antecknat detta ingående, allt för att senare kunna t.ex. citera 

korrekt. 

 

Jag har också gjort en återkoppling till mina informanter genom att maila den utskrivna 

intervjun till dem och de har därmed fått chansen att tycka till, d.v.s. om det fanns något 

i den skrivna texten som inte stämde överens med det som hade sagts och om något 

behövde förtydligas, tilläggas o.s.v. På så vis ökar reliabiliteten. Vid samma tillfälle 

passade jag också på att ställa frågan om man ville tillföra några tankar eller funderingar 

som hade framkommit efter intervjutillfället, detta eftersom intervjuer av ovanstående 

slag kan sätta igång en tankeverksamhet som jag gärna ville ta del av. Tyvärr visade det 

sig att det var det mycket lite, förutom förtydliganden, som framkom vid denna 

ytterligare kontakt. Däremot framkom flera tankespår och reflektioner efter det att jag 

hade stängt av bandspelaren. 

 

Jag vill påpeka att jag är medveten om att valet av informanter påverkar hur 

representativt urvalet kan sägas vara.  I mitt fall har jag valt att endast intervjua 

gymnasielärare på en enskild skola vilket kan ha en inverkan på studiens utfall. De 

utvalda informanterna arbetar enligt föreliggande styrdokument, både på en riksnivå 

såväl som en lokal nivå, vilket skulle kunna begränsa min avsikt att studera fenomenet 

som sådant mer förutsättningslöst. Men jag vill också i detta sammanhang påvisa de 

tankegångar som råder inom det sociokulturella perspektivet genom att citera vad Säljö 

har skrivit: 

 
Vi blir inte påverkade av kontexten, eftersom alla våra handlingar och vår förståelse är delar av 

kontexten. Det finns inte först en kontext och sedan en handling, utan våra handlingar ingår i, 

skapar och återskapar kontexter (2000, s. 135). 

 

Med andra ord vill jag hävda att säkerligen kan den enskilda skolans arbetsmiljö, 

skolledning o.s.v., ha en ganska betydande roll i att påverka de enskilda 

gymnasielärarnas synsätt på det aktuella fenomenet, men när jag gör ett försök till att 

tolka ovanstående citat av Säljö, så vill jag påstå att frågan om representativitet kan 

problematiseras, d.v.s. att de enskilda individernas livsvärld visserligen skulle ställas i 

ett annat ljus vid en studie som hämtar sina informanter från flera olika gymnasieskolor, 

men min avsikt är just att fokusera de enskilda individernas visioner, idéer och 

professionstillhörighet
40

, för att på så vis synliggöra de pedagogiska praktikerna. 

 

Till formen har intervjuerna varit semi-strukturerade och jag har använt mig av en 

intervjuguide (bilaga), men Bryman menar att det finns en stor variation mellan denna 

typ av intervju i jämförelse med t.ex. ostrukturerade intervjuer (2002, s. 301f). Jag har 

också erfarit att kvalitativa intervjuer till karaktären skiljer sig åt beroende av samspelet 

mellan mig som intervjuare och informanten. Den kvalitativa intervjun ger också 

möjlighet till att utveckla sina tankegångar under processens gång och därmed får man 

också möjlighet att utveckla frågeställningarna i den intervjuguide som man använder. 

 

Jag har valt projektarbete på gymnasiet i årskurs tre som kontext av flera skäl och ett av 

dessa är att så gott som alla lärare är engagerade, d.v.s. oavsett programtillhörighet 

handleder man som gymnasielärare projektarbete och man har därmed möjlighet att 

praktisk förankra sina tankar i den faktiska lärsituationen. Ett projektorienterat arbetssätt 
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 Gymnasielärare kan genom sin yrkesprofession tillskrivas ett deltagande inom en viss pedagogisk 

praktik. Mer om praktiker i avsnitt 7. Diskussion och slutsatser. 
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är också högst aktuellt både på dagens arbetsmarknad såväl som i 

undervisningsväsendet. 

 

I min studie har jag valt en kvalitativ metod och en fenomenografisk ansats vid analys 

av empirin för att kunna förstå, snarare än förklara, olika synsätt på kunskap och 

lärande. Jag har vidare valt kvalitativa intervjuer som metod eftersom en 

fenomenografisk studie har sin grund i empirisk insamling av data genom intervjuer 

(Larsson 1986, s. 26). Kvale menar att den kvalitativa intervjun samspelar bra med de 

intressen som berör ”… teman som erfarenhet, mening, livsvärld, samtal, dialog, 

berättelse och språk”, teman som för övrigt ligger helt i linje med mina teoretiska 

utgångspunkter och metaforen som Kvale gör av intervjuaren i form av en ”resenär” 

stämmer väl överens med min egen upplevelse vid insamlandet av empiri till denna 

studie, främst med tanke på att jag som intervjuare tog tillfället i akt att fråga lärarna, i 

egenskap av pedagoger, saker som jag har funderat över i skrivandet av denna studie 

(1997, s. 11-18). Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) ger mycket bra 

tips både på en mer teoretisk nivå men även rent praktiskt. 

  

Genom att personligen intervjua gymnasielärare får man ta del av den syn man har på 

den konkreta handledningssituationen och hur man ser på olika begrepp. Jag vill också 

genom dessa kvalitativa intervjuer synliggöra informanternas pedagogiska grundsyn, 

d.v.s. hur man ser på kunskap och lärande.  Detta mer teoretiska perspektiv 

sammantaget med den verkliga handledningssituationen syftar till att uppnå visionen 

med denna, d.v.s. att sträva efter att ta ett helhetsgrepp på lärande genom att anlägga ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande. 

5.1.2.1 Intervjuguide (se bilaga) 

 

Vid intervjuerna fick informanterna se den översiktliga bilden med tre element, d.v.s. 

första sidan i bilagan. Informanterna fick med andra ord inte ta del av intervjufrågorna 

innan intervjutillfället eftersom jag ville att de skulle svara på vad de egentligen gör, det 

direkta svaret, inte det ”tillrättalagda”. 

 

Som ovan nämnts har jag i arbetet med min intervjuguide inspirerats av Limberg, och 

Folkessons bok Undervisning i informationssökning. Slutrapport från projektet 

Informationssökning, didaktik och lärande. (IDOL) (2006) samt Limbergs avhandling 

Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan informationssökning och 

lärande (1998). Guiden är uppdelad i tre delar utifrån frågornas ämnesmässiga karaktär, 

d.v.s. Projektarbete och ett projektorienterat arbetssätt, Informationssökning och 

informationskompetens samt Lärprocesser - Kunskap och lärande. 

 

 

 

 

 



31 

5.1.3 Fenomenografisk analys 

Den insamlade empirin från intervjuerna med gymnasielärare har jag bearbetat genom 

en fenomenografisk analys, d.v.s. jag har liksom Limberg och Alexandersson valt att 

komplettera ett sociokulturellt perspektiv med en fenomenografisk ansats
41

 (2004, s. 

101). Analysen syftar till att skapa beskrivningskategorier utifrån valda aspekter, d.v.s. 

att genom att utgå från ett antal valda aspekter så kan man se ett mönster som 

framkommer avseende skillnader samt likheter i intervjuutsagorna beträffande de 

aktuella fenomenen. Limberg, Sundin och Talja menar att fenomenografiska 

beskrivningskategorier synliggör variationer och på så vis kan man åskådliggöra 

fenomen upplevda av individer i olika sociala praktiker, vilket ger ytterligare incitament 

till denna typ av analys av empirin, d.v.s. att informanterna (också) är representanter 

från olika ämnesmässiga områden
42

 (Limberg, Sundin & Talja 2009, s. 48f). 

 

I avsnitt 5.1.2 Intervjuer konstateras att fyra av intervjuerna bandades genom diktafon 

samt att jag vid två intervjutillfällen i stället har varit tvungen att förlita mig på 

noggranna förda anteckningar. De bandade intervjuerna transkriberade jag ord för ord, 

inklusive markeringar för tankepauser och anteckningarna från de två andra skrevs rent. 

En noggrann genomläsning följdes av många återkommande då jag sökte 

intressanta/viktiga uttalande oavhängigt vilken informant som skulle ha kunnat uttalat 

sig kring vad, d.v.s. mer förutsättningslöst. 

 

De transkriberade intervjuerna skrevs sedan ut på papper, en färg för vardera informant. 

Färgkoderna, d.v.s. vilken färg som representerade vilken informant, avskildes från 

övrigt material och lades åt sidan. Övrigt material klipptes isär och sorterades fråga för 

fråga, där endast pappersfärg skulle kunna avslöja vilken informant som sagt vad. 

 

Denna studie har gymnasielärares syn på elevernas informationssökning som fokus, 

d.v.s. detta är studiens centrala fenomen. Därmed framträdde i detta skede likheter såväl 

som skillnader i utsagorna utifrån specifika frågeställningar kring fenomenet 

informationssökning och härmed synliggjordes beskrivningskategorier 

informationssökning. 

 

Beskrivningskategorier informationssökning tar utgångspunkt i två olika aspekter, d.v.s. 

att utifrån aspekterna biblioteket/bibliotekariens roll respektive informationssökningen 

som sådan, sorterades informanternas uttalanden in i kategorier utifrån de 

skillnader/likheter som framträdde. 

 

Vidare vill jag i denna studie undersöka faktorer som har en inverkan på de kvalitativa 

variationerna kring det ovan beskrivna fenomenet. Detta möjliggörs genom att jag 

uppmärksammade de pedagogiska metoder som framkommer, d.v.s. att lärarnas sätt att 

beskriva sina pedagogiska metoder ger uttryck för hur de ser på kunskap och lärande, 

samt att detta i förlängningen uttrycker olika sätt att se på elevernas 

informationssökning. Inledningsvis har jag i denna studie också nämnt 

ämnestillhörighet som en påverkande faktor. Det finns med andra ord ett samband till 

lärarnas ämnestillhörighet. Härmed kan man säga att aspekterna ämnestillhörighet och 

syn på kunskap samt lärande, inverkar på de pedagogiska metoder som lärare använder 
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 Fenomenografi – se t.ex. avsnitt 4.3.2 Perspektiv på lärande. 
42

 Med ämnesområden menar jag i detta fall; samhällsvetenskapliga programmet, naturvetenskapliga 

programmet och teknikprogrammet. 
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sig av. Konklusionen blir då att om man studerar lärarnas beskrivningar av sina 

pedagogiska metoder (beskrivningskategorier pedagogiska metoder) kan man få fram 

kopplingar till hur de ser på elevernas informationssökning (beskrivningskategorier 

informationssökning). 

 

Med anledning av ovanstående resonemang kopplades i detta skede variationerna i 

utsagorna till respektive informant, d.v.s. den färgkodning som visar vilken individ som 

sagt vad kring de undersökta fenomenen lyftes fram. Jag skrev ned allt som kunde vara 

av intresse, även saker som kanske inte uttalat frågades efter vid intervjutillfällena, 

eftersom det inte alltid framkommer hur informanterna ser på saker och ting vid en 

direkt fråga, samt i vissa fall får man svar på flera frågor. Därtill kan intressant material 

tillkomma utöver det man har undrat över, med andra ord framkommer det inte alltid 

hur informanterna ser på olika fenomen utifrån i ett direkt svar på en given fråga. 

 

Essensen skrev jag först ner informant för informant i en matris, som sorterades utifrån 

rubrikerna; ålder, kön, tidpunkt för lärarutbildning, elevernas informationssökning, 

program-/ämnestillhörighet, syn på kunskap och lärande, pedagogiska metoder, 

handledning, projektarbete, samt övrigt. Efter detta användes överstrykningspennor i 

olika färger för att ytterligare lyfta fram intressanta uttalanden utifrån vad respektive 

informant gav utryck för. För att exemplifiera så användes orange överstrykningspenna 

till de uttalanden som har en koppling till hur man ser på kunskap. Detta 

tillvägagångssätt resulterade med andra ord i en empiriessens som utgör basen för 

beskrivningskategorier pedagogiska metoder, vilket fördes över till en separat 

sammanfattande analys. Rubrikerna utgjordes i detta fall av de pedagogiska praktikerna 

med dess respektive informanter samt utsagor. 

 

Denna studie syftar också till att undersöka hur gymnasielärare ser på 

informationskompetens genom att använda mig av Bruces aspekter, eller sätt att se på 

informationsanvändning, vid analys av empirin. På detta sätt kan man koppla lärarnas 

pedagogiska metoder, som omfattar synen på kunskap och lärande samt 

ämnestillhörighet (beskrivningskategorier informationssökning respektive pedagogiska 

metoder), till hur de ser på informationskompetens. I fallet med beskrivningskategorier 

informationskompetens skedde analysen genom att utgå från Bruces aspekter. I detta fall 

utgjorde de givna pedagogiska praktikerna incitament till att utföra analysen ”bakvänt”, 

d.v.s. att i stället som fallet med en fenomenografisk analys söka efter variation i 

utsagorna och på så vis skapa beskrivningskategorier, utgjorde de pedagogiska 

praktikerna kategorierna. Därefter kopplades uttalanden från informanterna i respektive 

praktik samman med de av Bruce givna aspekterna kring hur man ser på 

informationskompetens. 
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 6. Resultat och analys  
 

Nedan följer en genomgång av studiens empiri samt den ovan beskrivna analysen av 

densamma. Kategoriseringen har skett utifrån tre studerade fenomen, nämligen 

informanternas syn på elevernas informationssökning, informanternas pedagogiska 

metoder samt informanternas syn på informationskompetens. Valet av aspekter har skett 

genom upprepade genomläsningar av intervjuutskrifter, och beskrivningskategorierna 

kommer nedan att illustreras med citat hämtade från den nämnda empirin. Resultatet 

från mina intervjuer kommer i detta avsnitt med andra ord att redovisas samt analyseras 

utifrån de likheter samt skillnader beträffande informanternas synsätt gällande olika 

fenomen. På så vis vill jag belysa de variationer som är denna studies syfte. 

6.1 Informanter 
 

För att besvara studiens frågeställningar vill jag här klargöra vilken pedagogisk praktik 

som informanterna får tjäna som representanter för. Av integritetsskäl väljer jag att inte 

närmare gå in på respektive lärares personliga uppgifter, utan redovisar endast 

ämnestillhörigheten i linje med denna studies syfte; att urskilja variationer i 

gymnasielärares synsätt utifrån ett antal faktorer. I analysen kommer jag genomgående 

att använda den beteckning som jag har givit respektive informant. 

 

 

Informant Ämnestillhörighet Beteckning i analys 

 

Inf. 1 Naturvetare på naturvetenskapligt program Nn 

 

Inf. 2 Samhällsvetare – media S-media 

 

Inf. 3 Tekniker – elektronik & automation T-el 

 

Inf. 4 Samhällsvetare/Naturvetare S/N 

 (d.v.s. dubbel behörighet) 

 

Inf. 5 Tekniker – design och produktion T-design 

 

Inf. 6 Samhällsvetare på naturvetenskapligt program Sn 

 

6.2 Beskrivningskategorier informationssökning 

 
Fenomen 

Informanternas syn på elevernas informationssökning. 

 

Likheter 

Vid studie av fenomenet elevernas informationssökning är samtliga informanter eniga 

om att Internet är en stor källa till information som deras elever använder sig mycket 

flitigt av vid informationssökning. Datorn utgör därmed ett flitigt använt redskap. 

Informanterna är också överens om att källkritik är av oerhörd stor vikt, samt att 

eleverna kan sovra och göra en relevansbedömning. Dessa frågor har på allvar 
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aktualiserats i och med användningen av IKT i utbildningssammanhang, samt det stora 

informationsflöde som Internet erbjuder (Alexandersson & Limberg 2004, s. 115). 
 

Skillnader 
De skillnader som har utkristalliseras i min empiri berör hur gymnasielärare ser på 

bibliotekets/bibliotekariens roll, d.v.s. den vikt man tillskriver elevernas eventuella 

användning av bibliotekets resurser, samt bibliotekariens kompetens, när de söker 

information till projektarbetet i årskurs tre på gymnasiet. En annan tydlig skillnad är hur 

informanterna ser på elevernas behov av informationsökning. 

 

Bibliotekets/bibliotekariens roll 

 

Informanterna är indelade i två kategorier, A och B, efter hur stor vikt de lägger vid 

användandet av biblioteket. 

  

Kategori A 

 

I kategori A finns de informanter som ser biblioteket som en viktig källa till information 

samt värdesätter bibliotekariens roll som informationsspecialist, d.v.s. en källa till att 

finna relevant och trovärdig information. 

 
Sn: … den är ju jätteviktig. Det är också en kunskap för eleverna att dom… måste lära känna 

bibliotekarien, dom måste förstå att hon kan mycket mer sökvägar, hon kan hjälpa dom till den där 

vetenskapliga artikeln om alkohol. För att man kan inte bara tro att man ska göra ett arbete, det 

måste förankras i tidigare undersökningar och så vidare… och då … då är ju hon jättebra, att får 

fram böcker och hitta… 

 

Nn: Det är jätteviktigt att det finns en som vet hur man ska hitta… jag är själv inte speciellt bra 

på… jag kan hitta inom mina ämnen, jag vet vad som är tillförlitligt och inte tillförlitligt. 

 

 

Att söka information på nätet är en bra resurs men också förenat med vissa 

ställningstaganden. I empirin framkommer också att eleverna i vissa fall tenderar att 

nästan uteslutande väljer att söka information på Internet, vilket gör att informanterna 

önskar en större bredd på vilken typ av källor eleverna använder sig av. Som ovan 

nämnts anser flertalet informanter att eleverna har svårt att sortera ut relevant 

information och att tänka källkritiskt. Dock visar empirin på en skillnad gällande t.ex. 

gällande fenomenet Wikipedia (jfr citat nedan samt citat S-media i kategori B). 
 

Nn: Källkritik är jätteviktigt, att man vet vilka källor jag kan lita på och vilka jag ska vara skeptisk 

emot, vilka jag inte alls ska ha med i ett arbete…det är viktigt tycker jag, och just att man försöker 

att inte bara ha en typ av källor, utan att man… även om det är lätt att hitta på nätet ändå försöker 

hitta lite tryckta källor kanske. Tidskrifter och så. Att man försöker ha bredd. Det tycker jag är 

viktigt att man lär sig veta några andra ställen än på nätet. 

 

Sn: … och sen så är det Internet, men där tittar vi ju…och det börjar jag med nu i tvåan att … 

söker dom upp bara Nationalencyklopedin och Wikipedia är ju helt förbjudet egentligen, det finns 

ju inte, det måste ju vara en nivå på källorna, på materialet dom använder, det ingår ju 

också…förstås. 

 

Stöttning sker genom att upplysa eleverna om att de måste leta, det går inte bara att 

använda Internet, en bok till vore bra o.s.v. En informant önskar betydligt mer av de 

källor som eleverna har angett: 
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S/N: Man är aldrig nöjd med källorna. 

 

I denna kategori ser man även biblioteket som en viktig fysiskt mötesplats. 
 

S/N: Biblioteket tjänar en viktig roll både som fysisk plats, d.v.s. att det är en förutsättning att det 

finns en lämplig lokal för arbetet, men givetvis även bibliotekarien som hjälper till med bl.a. 

bokbeställningar, och man köper även in böcker. 

 

 

Kategori B 

 

I kategori B finns de informanter som främst ser sina elever söka information på t.ex. 

nätet. Visserligen ser informanterna både bibliotek och bibliotekarie som en resurs, men 

tvivlar på den vikt man kan tillskriva dessa med tanke på behov samt förförståelse hos 

eleverna. 

 
S-media: Ja det är det, dom är väldigt nätbaserade. Böcker… dom känner sig inte så hemma i 

biblioteket uppfattar jag, som dom är på nätet när det gäller informationssökning. Men att vi lärare 

ibland säger att det finns en jättebra bok om det här, vi kan ju tipsa dom, men så försöker vi också 

få dem att gå till bibliotekarien och be…  

 

S-media: Hon är också en som kan guida dom vidare så och visa på hur man t.ex. … källor, 

vetenskapliga tidskrifter och sånt visar hon på ibland. Och att man kan visa att här finns det 

källförteckningar och sånt så att man kan gå vidare därifrån… men samtidigt så ska man tänka det 

dom läser bara på gymnasiet, vissa vetenskapliga texter är för svåra, internationella tidskrifter blir 

för svårt, dom kan inte läsa på tyska eller franska eller något annat språk. Engelska blir ibland 

jättesvårt för dom. 

 

I empirin framkommer också åsikten att det ovan nämnda Wikipedia är en källa som 

finns i samhället och genom att ha kunskap om de premisser som råder kring detta 

sociala redskap
43

, kan Wikipedia lotsa eleverna i deras lärprocesser. 
 

S-media: … jag tycker att Wiki är väldigt fascinerande, som företeelse, att det kan fungera… 

 

S-media:  … jag tycker att det är ett bra verktyg om man är medveten om att det kan förekomma 

saker… 

 

S-media: Men det pratar vi ju om; vad är Wikipedia, hur funkar det? Så att dom förstår att vem 

som helst kan lägga in och det… jag tycker inte att det är någon fara… 
 

 

I ett fall konstaterar informanten att bibliotek och bibliotekarie finns men hon/han har 

ingen aning huruvida eleverna använder dessa resurser. 
 

T-el: … inte så mycket koll på om eleverna använder sig av skolbibliotekets resurser, men de sitter 

väl i biblioteket ibland och de har ju tillgång till dess resurser… 

 

I denna kategori framkommer också åsikten att bibliotekets och bibliotekariens roll är 

mindre betydelsefulla då eleverna har andra sätt att söka och ta till sig information. 
 

T-design: Det har ju inte så jättestor betydelse tror jag inte, för dom använder sig inte så… det är 

bara är i vissa fall då kanske då… 
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 Sociala redskap - se avsnitt 4.2.2 Informationskompetens i ett sociokulturellt perspektiv 
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Informationssökning 

 

Informanterna är indelade i två kategorier, A och B, efter hur man ser på 

informationssökning som sådan, d.v.s. dess roll i lärprocessen. 

 

Kategori A 

 

I kategori A finns de informanter som ser informationssökning som en naturlig del i 

elevernas lärprocesser. Man ser också ett samhälle där eleverna riskerar att drunkna i all 

den information som ständigt pockar på uppmärksamhet. 

 
S-media: … dom tycker att det är ett naturligt steg, i vad dom än gör nästan. det kan vara allt från 

det väldigt lilla till det väldigt stora, så jag tycker inte att det går säga något generellt om vad 

informationssökning är; informationssökning är att ta del av ny information och lära sig saker. 

 

Sn: Att liksom… klara av att stå emot trycket när det blir mycket information, för dom lever ju 

mitt i det här och dom är lite… ja, antingen så vill dom ha det ut på en silverbricka eller så säger 

dom; det finns ingenting om det här, antingen för mycket är för lite… 

 

Vidare anser man att ett undersökande arbetssätt ställer krav på eleverna då de måste 

kunna kommunicera den frågeställning som ska besvaras genom ett referenssamtal, 

samt vikten av att kunna tänka källkritiskt. 
 

S/N: … vill att eleverna ska kunna förmedla till någon vad det är de vill ha svar på och på så vis få 

adekvat hjälp… Man är aldrig nöjd med källorna. … att få fram ett underlag för att förstå en fråga 

eller lösa en uppgift. Man har ett behov av att komma fram till något. 

 

 

Kategori B 

 

I kategori B finns de informanter som främst lyfter fram det egna tänkandet, men också 

den gemensamma kunskapen, d.v.s. de färdigheter som man tillsammans besitter. 
 

T-el: Man använder sig också mycket av det egna tänkandet samt även varandras huvuden. 

 

T-design: Ja… det är ju inte så mycket informationssökning i dom projektarbetena på 

teknikprogrammet, om dom gör det bra… 

 

Här finns också konstaterandet att fokus för undervisningen är grundförståelse för själva 

ämnet, informationssökning är därmed inte så aktuell. 

 
Nn: I mina ämnen är det inte så mycket att man tränar dem i att hitta information, för det är så 

mycket grunder som ska in… 
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6.3 Beskrivningskategorier pedagogiska metoder 
 

Fenomen 

Informanternas pedagogiska metoder. 

 

Likheter 

De likheter som har framkommit kan sammanfattas i ett antal punkter som kan tjäna 

som ledord vid informanternas beskrivning av sin undervisning. Ett återkommande 

begrepp är sammanhang, samt att ett projektorienterat arbetssätt kan bidra till detta 

genom att elevernas lärprocesser sätts in i ett helhetsperspektiv
44

. 

 
S/N: Önskvärt är att eleverna ser sammanhang och på så vis skapar en förståelse. När man arbetar i 

projektform så är helheten viktigast, d.v.s. att man kan binda ihop fakta. 

 

Informanterna konstaterar vidare att det är vanligt att man också i andra sammanhang än 

just vid projektarbetet i årskurs tre, arbetar projektorienterat utifrån framarbetade 

arbetssätt, d.v.s. en anpassning till specifika skoluppgifter. I detta fall förekommer även 

ämnesöverskridande arbeten. Man strävar efter att eleverna ska förstå och på så vis få en 

helhet, eller i alla fall: 

 

S/N: … så hel som den kan bli… 

 

En informant talar i detta sammanhang om ett nät, ett nät där enskilda baskunskaper kan 

sättas in ett sammanhang: 
 

Nn: Även att man gör/få ett så stort nät som möjligt, så att dom kan plocka in saker, så att det 

fastnar i dom sammanhangen som man har. 

 

Informanternas utsagor visar också på ett konstruktivistiskt perspektiv på lärande 

genom individanpassning samt dialog. 

 
Nn: Jag tror också att eleverna lär sig på olika sätt, en del kanske har mycket lättare för att ta till 

sig när någon både pratar, skriver och ritar, medan en del har lättare att ta till sig när man jobbar 

själv, det är så olika. Då är det kanske viktigt att växla mellan arbetsformer. 

 
T-design: Men just det att man ger dom chansen att ställa frågor och sen att man tar upp deras … 

deras svar… 

 

 

Skillnader 

De skillnader som framkommit kan sägas ge uttryck för informanternas syn på kunskap 

och lärande. Skillnaderna åskådliggörs nedan genom tre kategorier, A, B och C.  

 

Kunskap och lärande. 

 

Kategori A 

 

Informanter vars utsagor passar in i kategori A talar om en undervisning som präglas av 

variation, inte bara för att individer är olika och lär sig på olika sätt, utan också för att 

hitta viljan, lusten att lära sig. 
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Sn: … variation på undervisningen förstås. Och sedan att man kanske… det kanske det jag saknar 

… det här att man ska tycka att det är lite kul också, ämnet och såhär, att det ska vara någonting 

som man känner lust för… det är ju jätteviktigt… 

 

Vidare präglas utsagorna av begreppet metakognition
45

 samt alternativ 

kunskapskontroll, vilket ligger helt i linje med ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 
 

S-media: Så diskuterar varje termin; vad har du för förtjänster, vad har du för brister, vad har du 

lyckats bra med tycker du? Och där kommer jag väl att jobba mer med självvärdering, jag ska ta 

fram ett självvärderingsformulär har jag tänkt, där dom liksom får… värdera sina egna insatser. 

 

S-media: … jag ska försöka utveckla deras egna metakognition, deras lärande om deras egna 

lärande. Att dom själva får… att vi… att betygskriterierna finns där i mappen kanske, att dom 

reflekterar utifrån dom och sedan så gör man en sådan där ipsativ
46

 bedömning. Och det är att man 

utgår från vad man har gjort innan och ser hur långt du har kommit, så att det är liksom inte… 

summativ bedömning är slutlig bedömning, formativ är under processens gång och en ipsativ 

bedömer hur långt… vilken utvecklingsmöjlighet man har. 

 

S-media: Och sen också så har jag att det är eleverna själva som får välja vilken typ av 

kunskapskontroll på ett avsnitt… dom behöver inte ha ett prov även om jag traditionellt har haft ett 

prov tidigare, så dom får välja; vill ni ha en hemuppgift, vill ni ha ett projekt av det här, vill ni 

redovisa som en film, vill ni ha muntligt föredrag och redovisa era kunskaper som ni har fått inom 

det här området… 

 

S-media: … att dom ska ta eget ansvar för sitt eget lärande och att dom ska vara med och påverka 

undervisningens upplägg… 

 

Sn… men sen är kunskap till syvende och sist när man kan använda sig av, man kan tänka lite 

själv, det är ju den sista biten… och kunskapen bygger ju också mycket på att man … alltså man 

måste knäcka lite koder när det gäller sig själv och hur får jag kunskap, det är ju jätteviktigt. Alltså 

hur får jag kunskap? Det är jätteviktigt. Alltså hur läser jag in på bästa sätt? Vad passar mig bäst? 

Hur lär jag mig saker? På vilket sätt? Det är kunskap, tycker jag där då, alltså… egentligen lär vi ju 

ut eleverna att lära sig… att dom måste då kunna sitta stilla och lyssna på en föreläsning, en hel 

föreläsning och vara tysta… alltså det är mycket sånt… 

 

 

Vid genomläsning av ovan skrivna citat belyses ett varierade undervisningsupplägg, ett 

upplägg som genom sin natur tillskriver läraren olika roller beroende av upplägg. 

Lärarrollen antar formen som föreläsare, handledare, guide, betraktare eller t.o.m. som 

deltagare. I detta sammanhang framkommer dessutom att det kan finnas en skillnad 

praktikerna emellan beträffande hur man över generationer ser på kunskap. Med andra 

ord har det en betydelse vid vilken tidpunkt man som lärare gick lärarutbildningen men 

också en möjlig skillnad i variation inom de specifika praktikerna. Inom den 

samhällsvetenskapliga praktiken ser informanten en större variation beträffande 

kunskapssynen i jämförelse med den naturvetenskapliga. 
 

S-media: … jag kan ju känna att inom samhällsvetenskaperna så är det väldigt tydligt inom vilken 

utbildningsgeneration man kommer ifrån, vilken lärarutbildning man har med sig när man ser på 

kunskap, men att dom verkar vara mer överens över generationsgränserna; att så här är det… 

 

Min slutsats är därmed att när man gick lärarutbildningen också har en inverkan, d.v.s. 

att detta kan räknas som en påverkande faktor vid sidan ämnestillhörighet, hur man ser 
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 Metakognition – se fotnot avsnitt; 2.2 Lärarrollen i ett föränderligt samhälle. 
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 I denna studie väljer jag att inte närmare gå in på hur man bedömer kunskap, detta är visserligen 

fundamentalt ämnesmässigt, men av tids- och omfångsskäl väljer jag att avgränsa mig gentemot detta. Se 

avsnitt 1.2 Avgränsningar samt 9. Vidare forskning. 
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på kunskap och lärande samt pedagogiska metoder, faktorer som omnämns i denna 

studies frågeställningar gällande hur gymnasieläraren ser på elevernas 

informationssökning samt sin egen handledarroll vid ett projektorienterat arbetssätt. 

 

 

Kategori B 

 

Synen på lärarrollen är enligt kategori B att läraren ser sig själv främst som en 

föreläsare, d.v.s. att s.k. katederundervisning är centralt i lärarens undervisning. 

 
Nn: Jag tror att jag använder ganska mycket av… när jag själv styr… det beror lite på ämnet, jag 

gör mer så i kemin tror jag, för där är det svårare att hitta bra frågeställningar för eleverna att jobba 

med när det ska komma fram till det som jag vill att de ska komma fram till… I biologi är det lite 

lättare för där har eleverna mer egna bakgrundskunskaper … i kemin känns det fortfarande att man 

håller på med någon slags grundnivå, där de måste få grundkunskaperna innan de kan börja… men 

jag försöker. 

 

Nn: Jag försöker att hitta arbetssätt som inte är så tidskrävande men som ändå är elevaktiva. 

 

Nn: Det är just det att ändra sina conception changing, att man får en förståelse för det ämne som 

man håller på med och så att detta ändrar hur man tänker… så i processen så ingår det ju att … 

byta ut vardagliga… inom naturvetenskap i alla fall så är det ju så… att man byter ett 

förklaringssätt som man har haft som inte håller, det funkar inte längre… solen går upp mot att 

jorden roterar runt solen... Inom naturvetenskapen är det ju så, att man använder kunskapen till att 

förklara t.ex. varför det regnar, att man blir varm av solen… 

 

Medan informanten ovan försöker hitta alternativa undervisningsmetoder, menar en 

annan att katederundervisning är underskattat, d.v.s. att denna pedagogiska metod är 

viktig för elevernas förmåga till att se en helhet. 
 

S/N: … katederundervisning är underskattat eftersom det är så viktigt med förförståelse. … många 

lärarledda lektioner, denna pedagogiska metod kan även den göra att eleverna förstår 

helhetsresonemang. Eleverna ska förstå och på så vis få en helhet, eller i alla fall ”… så hel som 

den kan bli”. 

 

 

Kategori C 

 

Kategori C representerar en kunskapssyn som kan kallas praktisk och läraren antar 

därmed rollen som handledare. 

 
T-design: … kunskap är det man lyckas lära sig själv. Någonting man har nytta av för att lösa 

uppgiften… att man introducerar på så vis att man försöker få dem att lösa uppgiften på egen hand, 

med handledning till respektive grupp. 

 

T-design: … att dom lyckas lösa uppgiften, relativt själva, utan att någon säger till dom vad dom 

ska göra… så ser det ju ut när dom kommer ut sen i verkligheten, det är ju ingen som säger hur 

dom ska lösa uppgiften… 

 

Här framkommer också att man inom denna kategori gör en tydlig åtskillnad mellan de 

teoretiska programmen i jämförelse med det egna undervisningsupplägget vid ett 

projektorienterat arbetssätt.  

 
T-design: Mer förberedda än andra program skulle jag vilja säga. 
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Man gör därmed en åtskillnad mellan en praktisk respektive en teoretisk kunskap, vilket 

också framgick i föregående beskrivningskategori (informationssökning) då man 

konstaterade att: 

 
T-design: Annars är det ju att dom tillämpar sina kunskaper… mer än att dom söker information 

om någonting… 

 

En informant ser t.o.m. en problematik i elevernas inställning till vad som är viktigt, 

d.v.s. att hon/han anser att eleverna tidigare har fått lära sig att prov är det mest centrala 

i skolans värld. Informanten upplever sig själv att försöka tjata och tjata för att eleverna 

ska lära sig. 
 

Vidare menar man att kunskap inte är att rabbla formler, vilket man har gemensamt med 

övriga informanter, man upplever t.o.m. en svårighet i att: 
 

T-el: … få ur grundskolans tänk… 

 

Med andra ord påvisas de förutsättningar som har grundlagts genom den tidigare 

skolgången har implementerat tanken att det som räknas är proven, proven är det 

väsentliga. Informanten konstaterar vidare att det finns undantag med intresserade 

elever. Informanten upplever det som svårt för eleverna att tänka abstrakt och uttrycker 

sin personliga inställning till vad som kan sägas vara kunskap: 

 
T-el: Att fatta, att tänka själva… polletten trillar ner, att tänka elektroniskt… 

 

6.4 Beskrivningskategorier informationskompetens 
 

I beskrivningskategori informationskompetens synliggörs de pedagogiska praktikernas 

respektive informationspraktiker. Att söka information vid ett projektorienterat 

arbetssätt förutsätter att eleverna kan söka, finna, kritiskt värdera och använda 

information i olika kontexter, en kompetens som kan tillskrivas att vara 

informationskompetent. Inom de pedagogiska praktikerna fungerar lärare både som 

stödstruktur såväl som kognitiv auktoritet. Hur lärare inom en viss praktik söker och 

använder information samt kommunicerar detta kan därmed anses vara normerande och 

informationspraktiker återföds traditionsenligt liksom användande av praktikspecifika 

redskap. 

 

Fenomen 

Informanternas syn på informationskompetens. 

 

Likheter 

Alla informanter är överens om att övning ger färdighet, d.v.s. elevernas färdigheter i 

informationssökning utvecklas genom praktisk övning. Med andra ord finns det en 

praktisk, teknisk aspekt, i begreppet informationskompetens. Som tidigare har nämnts 

inkluderar samtliga av Bruces aspekter informationsteknologi
47

, dock med en alltmer 

perifer placering, från att utgöra kärnan i den första aspekten till att figurera mer i 

bakgrunden i de påföljande aspekterna. 
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 Se avsnitt 4.2.1.1 Bruces grafiska modell. 
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Skillnader 

Med utgångspunkt i de fem aspekterna; att kunna lokalisera och använda källorna, att 

förstå informationssökning som en process, att ha kontroll över information, att bygga 

kunskap samt att vidga kunskap
48

 har jag kunnat urskilja en skillnad i lärares 

uppfattningar. Skillnaderna mellan de tre pedagogiska praktikerna, d.v.s. 

samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig samt teknisk, som denna studie baseras på, 

åskådliggörs nedan genom kategorier, A, B och C, där två aspekter utifrån 

informanternas utsagor har kommit att införlivas i respektive kategori. 

 

Kategori A  

 

I kategori A återfinns informanter inom den samhällsvetenskapliga praktiken. Här ser 

man informationskompetens som förmågan att hitta en struktur i det stora 

informationsflödet samt behovet av att ständigt utvecklas, d.v.s. att en kompetens aldrig 

kan stagnera. När elever kan hitta, kritiskt analysera samt ha kontroll över information, 

öppnas nya möjligheter genom att hon/han också kan använda dessa kunskaper i 

framtida informationssökningar och på så vis utvecklar hon/han den egna 

kunskapsbasen. 

 

Att ha kontroll över information 

 
Sn: … men det är strukturen över informationen, för information är ju inte kunskap och att 

omvandla den till kunskap… kunskapen i all den här… söka och hitta kan man, men hm… 

 

Att bygga kunskap 

 
S-media: Ja, men det är väl som med alla kompetenser… att man kan träna upp den och ge dom 

en grundläggande kompetens, men den måste hela tiden vidareutvecklas. Så att det händer så 

mycket på t.ex. dataområdet, det händer så mycket i världen idag, du kan ju inte bara sitta stilla 

liksom… 

 

Kategori B  

 

Den naturvetenskapliga praktiken representeras av kategori B och här ser man 

informationskompetens som förmågan att använda tekniken för att hitta information 

samt förmågan att bedöma källor, d.v.s. att kunna tänka källkritiskt. Behovet av att söka 

information uppkommer när den egna kunskapen inte räcker till för att lösa en given 

uppgift, d.v.s. ett kunskapsglapp initierar ett informationssökningsbehov.  

 

Att kunna lokalisera och använda källorna 

 
Nn: För det första måste man ju veta hur man ska leta, t.ex. om man ska leta källor på 

biblioteket… det finns ju grundförutsättningar som man kanske, när dom ha kommit upp i trean på 

gymnasiet tar man för givet att dom vet var/hur man… 

 

Nn: Var man hittar information och hur man kan värdera om det är bra information eller inte bra, 

kolla källorna. Vara källkritiska. 
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 I analysarbetet har Bruces aspekter nummer 2-6 visat sig användbara utifrån informanternas utsagor 

(1997, s. 116-151). 



42 

Att förstå informationssökning som en process 

 
S/N: … att få fram ett underlag för att förstå en fråga eller lösa en uppgift. Man har ett behov av 

att komma fram till något. 

 

 

Kategori C  

 

Kategori C utgörs av den tekniska praktiken och här, liksom i fallet med kategori 

B, ser man informationskompetens som förmågan att hitta relevant information, 

men till skillnad från de föregående kategorierna, ser man denna kompetens som 

en tillämpning snarare än som en mer teoretisk informationssökning. 

 

Att kunna lokalisera och använda källorna 
 

T-el: Viktigt är att eleverna hittar det de söker vid informationssökning. Man ska inte heller tro på 

allt man läser. 

 

Att vidga kunskap 

  
T-design: Det är ju mer att man tar reda på hur saker och ting fungerar kanske då… Annars är det 

ju att dom tillämpar sina kunskaper… mer än att dom söker information om någonting… man har 

kanske en diskussion men annars så försöker jag att få dom att ta reda på det själva, på sitt sätt… 

mycket har dom ju… behöver dom inte söka efter, om det har gått bra så har dom det redan i 

kroppen… 

 
T-design: Ja det är ju eget, egna lösningar...eget tänkande 

 

  

Härmed har resultatet från mina intervjuer redovisats. På följande sida följer en 

resultatsammanställning samt därefter en sammanfattande analys av resultatet och 

därtill ett avsnitt som visuellt visar kopplingarna mellan kategorierna
49

. Analysen utgår 

från beskrivningskategorier informationssökning, pedagogiska metoder respektive 

informationskompetens. 
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 Se avsnitt 6.5.4 Kopplingar mellan beskrivningskategorierna. 
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6.5 Resultatsammanfattning 
 

Fenomen Aspekt Kategori A Kategori B 

 

Informanternas syn på 

elevernas 

informationssökning 

 

Biblioteket/bibliotek-

ariens roll 

Mycket 

betydelsefull 

Mindre 

betydelsefull 

  

Informationssökning 

 

Naturlig del av 

lärprocessen 

Mer eget tänkande/ 

Ej aktivt utövande 

 

 

 

Kategori    

A 

 

 

Kategori  

B 

 

 

Kategori   

C 

 

 

Informanternas 

pedagogiska metoder 

 
Kunskap och lärande 

Föreläsare, 

handledare, 

guide, 

betraktare 

alternativt 

deltagare 

Föreläsare Handledare 

 

 

 

Kategori    

A 

 

 

Kategori  

B 

 

 

Kategori   

C 

 

 

Informanternas syn på 

informationskomp-

etens 

 

 

Att kunna lokalisera 

och använda källorna 

 

 X X 

  

Att förstå 

informationssökning 

som en process 

 

 X  

 

 

Att ha kontroll över 

information 

 

X   

 

 

Att bygga kunskap 

 

X   

  

Att vidga kunskap 

 

  X 
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6.5.1 Beskrivningskategorier informationssökning 

Informanter vars utsagor hör hemma i kategori A ser biblioteket och bibliotekariens roll 

som mycket betydelsefull och informationssökning som en naturlig del av lärprocessen. 

 

Kategori B är av motsatt uppfattning, d.v.s. att informanterna ser biblioteket och 

bibliotekarien som mindre betydelsefull och informationssökning är något som inte 

utövas inom ramen för undervisningen, alternativt är informationssökning av mindre 

vikt p.g.a. att man snarare premierar det ”egna tänkandet”. 

6.5.2 Beskrivningskategorier pedagogiska metoder 

I beskrivningskategorier pedagogiska metoder framkommer tre kategorier, benämnda A, 

B och C. 

 

Kategori A ser sig själva som föreläsare, handledare, guide, betraktare alternativt 

deltagare. Kategori B tillskriver sig rollen som föreläsare, medan kategori C främst är 

handledare. 

 

I mitt analytiska resonemang gör jag antagandet att lärares syn på elevernas 

informationssökning påverkas av olika faktorer. I denna studie utgör dessa faktorer av 

ämnestillhörighet, synen på kunskap och lärande samt pedagogiska metoder. Därmed 

vill jag genom kommande avsnitt 6.5.4 Kopplingar mellan beskrivningskategorierna, 

synliggöra den koppling som finns mellan beskrivningskategorier informationssökning 

och beskrivningskategorier pedagogiska metoder.  

 

Jag ser en överensstämmelse, d.v.s. att informanter som ”tillhör” kategori A gör det 

generellt sett i båda beskrivningskategorierna o.s.v.
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 Observera att i tabellen kan man 

likaledes se att det finns utsagor som bryter det mönster som har framkommit. Dessa 

kommer jag att resonera över i kommande avsnitt 7. Diskussion och slutsatser. 

6.5.3 Beskrivningskategorier informationskompetens 

Slutligen synliggörs informanternas sätt att se på informationskompetens genom 

beskrivningskategorier informationskompetens. Dessa kategorier är de samma som de 

pedagogiska praktikerna, d.v.s. att kategori A är den samhällsvetenskapliga praktiken, 

kategori B den naturvetenskapliga och kategori C den tekniska. 

 

Om man gör en koppling mellan beskrivningskategorier informationskompetens och 

beskrivningskategorier informationssökning samt beskrivningskategorier pedagogiska 

metoder, kan man se ett mönster. Kategori A inkluderar att ha kontroll över information 

samt att bygga kunskap. Informanterna i kategori A för de nämnda jämförda 

beskrivningskategorierna (6.5.1 & 6.5.2) tillskriver samhället ett informationsöverflöd 

där biblioteket och bibliotekarien har en viktig funktion att fylla i en undervisning som 

baseras på variation, metakognition o.s.v. 

 

                                                 
50

 Ett utförligare resonemang finns i kommande avsnitt 6.5.3 Beskrivningskategorier 

informationskompetens. 
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Kategori B ser informationskompetens som att kunna lokalisera och använda källor 

samt att förstå informationssökning som en process. Här kan man konstatera att 

visserligen ser informanterna biblioteket och bibliotekariens roll som viktig, men man 

ger inte utrymme för eleverna att aktivt träna informationssökning inom ramen för den 

egna ämnesundervisningen, en undervisning där föreläsningar dominerar
51

. 

 

Informationskompetens sett ur kategori C:s synvinkel innebär att kunna lokalisera och 

använda källorna, precis som kategori B, men aspekt nummer två är att vidga kunskap. 

Biblioteket och bibliotekariens roll får stå tillbaka för det egna tänkandet och den 

praktiska kunskapssynen ger läraren rollen som handledare. Åsikter som hamnar i 

kategori C följer överlag ”det utstakade mönstret” i alla de tre beskrivningskategorierna. 

 
 

 

                                                 
51 Även här kan man dock utsagor som bryter det analyserade” mönstret”, vilket jag kommer att ta upp i 

kommande avsnitt 7. Diskussion och slutsatser. 
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6.5.4 Kopplingar mellan beskrivningskategorierna 
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6.6 Sammanfattande kommentarer – lärprocesser i dagens 

gymnasieskola 
 

Syftet med denna studie har varit att studera variationer i hur gymnasielärare ser på 

elevernas informationssökning vid ett projektorienterat arbetssätt, samt vad som 

påverkar hur man som lärare ser på detta fenomen. Därtill lyfter studien fram de 

intervjuade lärarnas tankar kring begreppet informationskompetens. Vid analys av 

studiens empiri framkommer tre pedagogiska praktiker, d.v.s. informanternas utsagor 

visar på skillnader men också likheter kring de studerade fenomenen. 

 

I dagens gymnasieskola är lärarrollen långt ifrån statisk och studiens resultat pekar på 

lite olika inställningar till hur man som gymnasielärare ser på rollen som pedagog. Som 

tidigare nämnts används därtill det projektorienterade arbetssättet flitigt även vid andra 

kurser/uppgifter än vid det för studien aktuella projektarbetet i årskurs tre på gymnasiet. 

Utöver studiens huvudsakliga frågeställningar utgör därmed det projektorienterade 

arbetssättet en viktig påverkan i de lärprocesser som finns i dagens gymnasieskola. 

 

Nedan redovisas ett antal sammanfattande kommentarer kring praktikernas förhållande 

till ett projektorienterat arbetssätt. Kommentarerna utgår från de tankespår som har lyfts 

fram i studien, dock med ett annat fokus än vid de studerade fenomen som utgör basen 

för studiens beskrivningskategorier, kategorier som syftar till att besvara de aktuella 

frågeställningarna. Kommande resonemang syftar med andra ord till att lyfta fram 

lärprocesser i dagens gymnasieskola genom att ytterligare belysa de pedagogiska 

praktikernas likheter/skillnader, både internt såväl som externt, denna gång med det 

projektorienterade arbetssättet i fokus. 

6.6.1 Samhällsvetenskaplig praktik 

Inom den samhällsvetenskapliga praktiken framhålls det vetenskapliga arbetssättet till 

att vara det huvudsakliga syftet med projektarbetet. Projektarbetes ses som en 

förberedelse för högskolan, men visserligen också inför det kommande arbetslivet. 

 
S-media: Ja, det är ju egentligen förberedande för högskolan som jag ser det, eftersom man… dels 

ska man ju själständigt välja ett ämnesområde, det ämnesområdet ska ju passa in i dom ramarna 

som finns övergripande för programmet. Det får inte vara för stort t.ex., utan det ska rymmas inom 

dom där 100 poängen… man får ta ner ambitionsnivån ibland för att det svävar iväg. Så är det ju 

också att det ska… dom skriver ju en rapport och den ska vara upplagd precis som ett 

forskningsarbete med bakgrund, syfte och frågeställningar, resultatredovisning och en diskussion 

av resultatet oavsett om man har gjort ett praktiskt arbete eller ett teoretiskt. Så att jag tycker väl att 

det som är en B-uppsats… om man gör det på rätt sätt. 

 

Vidare får elever inom denna praktik jobba individuellt eftersom grupprocessen bl.a. 

tränas vid ett annat större projekt inom ramen för utbildningsupplägget. Synen på 

kunskap, lärande och lärarrollen ligger i linje med ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande, där ett sökande efter kunskap samt alternativ kunskapskontroll ger en dynamisk 

lärarroll. Undervisning inom den samhällsvetenskapliga praktiken är flexibel utifrån 

såväl individ som grupp. Vidare har denna praktik en väl inarbetad tradition av att 

arbeta projektorienterat samt visar på en medvetenhet kring de olika 

kunskapsdimensionerna. 
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S-media: Vi jobbar i andra projekt också, vi har lite längre projekt som vi jobbar … 

Interjuare: Inom programmet? 

S/N: Ja, mellan olika ämnen. 

 

S/N: I årskurs två inom SP har man ett större projekt där man, i motsats till det ”riktiga” 

projektarbetet, tvingas att jobba ihop. Inom programmet så resonerar man som så att det under ett 

helt års tid kan vara svårare att två elever jobbar och brinner för samma sak. 

 

Sn: Ja samhällsvetenskapen och svenskan är ju dom ämnena där man jobbar mest såhär kanske… 

 

6.6.2 Naturvetenskaplig praktik 

Inom den naturvetenskapliga praktiken framhålls däremot själva processen vid ett 

projektorienterat arbetssätt. Förutom själva projektprocessen avses i detta fall även 

grupprocessen. 

 
Nn: Och det är ganska mycket själva processen som man tittar på, det är inte det färdiga arbetet 

som är det viktiga, utan det är arbetet i projekt som är viktigt och just att det ska vara en 

fördjupning av vad det har läst innan, helst att det på något sätt knyter till det programmet. Att man 

inte har något som ligger jättelångt ifrån det man gör på programmet. 

 

Nn: Det viktiga kanske inte är att man lär sig så mycket om det man håller på med, men det blir 

det automatiskt. Dom lär sig av att skriva, men det kanske inte är huvudsyftet egentligen tycker 

jag. 

 

Därmed arbetar minst två elever tillsammans vid det aktuella projektarbetet. Vidare 

framhåller man även det vetenskapliga arbetssättet. Varken lärare eller elever inom den 

naturvetenskapliga praktiken är traditionellt sett vana att jobba i projekt, föreläsningar är 

däremot vanligt förekommande, dock med en dialogisk inställning ska tilläggas. 

 
Sn: … på NV så är man kanske som lärare inte så van att jobba med just projekt… 

 

Sn: Ja, och det som då kanske har varit jobbigt…kan ju jag uppleva då som enda samhällsvetare… 

det är ju att …dom andra kanske inte… har varit så kunniga i det här med projektarbete… 

 

Det projektorienterade arbetssättet har dock börjat slå rot även inom denna praktik och 

man säger sig jobba i olika projektvarianter, samt visar på en strävan till att vara öppen 

för alternativa undervisningsupplägg. Man har dock att ta hänsyn till det aktuella ämnets 

beskaffenhet, informanterna menar att på gymnasienivå är det fortfarande mycket 

grundläggande kunskaper som ska läras in. Därmed finns en strävan att förmedla 

kunskap i form av fakta, men också en önskan till att bidra till elevernas kunskapande i 

ett sammanhang, d.v.s. att ett nät av faktakunskaper kan fångas in och placeras i sitt 

rätta sammanhang. I empirin framkommer också. att NV-elever kan anses vara ”lite 

fyrkantiga”, d.v.s. att jobba tvärvetenskaplig i enlighet med ett projektorienterat 

arbetssätt möjliggör att dessa elever får lära sig se saker från flera håll. Att 

grupprocessen fokuseras är inte heller någon slump, inom denna praktik behöver man 

enligt utsago träna på det kollektiva samspelet. 

 
Nn: … vi tycker att det finns en vinst i att lära sig att göra något tillsammans. 

 

Nn: Ibland kan man se att NV-elever är lite fyrkantiga, som vi säger… och då är det ännu viktigare 

att de lär sig, att de tvingas att jobba ihop. 
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Enligt utsago arbetar man mycket med modeller i naturvetenskapliga sammanhang. 

Modeller tjänar som ett redskap för att förklara abstrakta och komplicerade företeelser. 

 
Nn: … och inom våra ämnen så är handlar det mycket om modelltänkande, att man tänker i 

modeller, att förklara verkligheten i modeller och att man är medveten om att det är en modell man 

håller på med t ex om hur atomen ser ut så är det är ju ingen liksom vetenskaplig bild av atomen… 

en modell för att förklara vissa skeenden men så har man en annan modell för att förklara något 

annat, att det är viktigt att man känner till att det här är en modell. 

 

6.6.3 Teknisk praktik 

Inom den tekniska praktiken ser man egna lösningar, d.v.s. eget tänkande, som det 

primära syftet med projektarbetet. Vidare ska eleverna helst inte göra individuella 

arbeten, vilket dock är sällsynt. Ett samarbete förekommer i vissa fall även med ett 

betydligt mer praktisk program (f.d. Industriprogrammet). Man tar på så vis tillvara på 

olika kompetenser. I och med denna praktiks jämförelsevis mer praktiska karaktär, antar 

lärarrollen formen som handledare. Kunskap ses i detta sammanhang som att tillämpa 

det man har lärt sig, med andra ord att bygga på kunskapsbasen genom att använda 

tidigare kunskaper. 

 
T-design: … vi börjar ju redan i ettan egentligen med det här arbetssättet, hur man ska presentera 

och lägga fram ett arbete… 

 

 

T-design: Ja, det är meningen att dom ska ta… lära sig… ja men dom har ju lärt sig sen tidigare 

hur man ska arbeta med projektarbetet… från idéstadie till slutförande av aktuell projektuppgift de 

ska jobba på egen hand i princip med viss handledning då… dom har haft projekt åren innan som 

övningsprojekt, nu sköter dom i princip allting själva… 

Intervjuare: Hur gör ni det då? 

T-design: Ja det är med teknikutveckling, dom ska komma på en idé och sen utveckla den till en 

färdig produkt… 

Intervjuare: Ja, men ni gör alltså som ett riktigt projekt egentligen, ett övningsprojekt eller…? 

T-design: Ja, fast det är en kurs, så det är ju 50 poäng, just den delen… 

 

 

T-design: För dom har ju inte såna kurser där man utvecklar någonting innan, det är ju bara vi som 

har. 

 

T-design: … har dom gått in för kurserna innan så är dom väl förberedda. 

 

6.7 Skillnader inom praktikerna 
 

Vid analys av empirin framkommer även skillnader inom praktikerna beträffande 

inställningen till projektarbete som sådant. De två motpolerna utgörs av åsikten att 

projektarbetet anses främst vara ett ”krav från Skolverket”, d.v.s. ”inslängt” med ett gott 

syfte som kan vara svårt att realisera i praktiken. 

 
S/N: Den politiska mandatperioden gör att man inom lärarkåren upplever ganska tvära kast, t.ex. 

vid regeringsskifte, d.v.s. hela verksamheten kan sägas vara direkt beroende av den politiska 

(o)viljan. Något som har klubbats igenom i en borgerlig regering kan förkastas över en natt… 

samhället är som en amöba som vips kan förändras. 

 

T-el: Projektarbete är ett krav från Skolverket och man får göra det bästa av situationen. 
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S/N: Projektarbetet kommer från högre ort och det var sagt att arbete i projekt är det som ligger i 

tiden på dagens arbetsmarknad. 

 

Informanten konstaterar vidare att man i programgruppen har diskuterat syftet med 

projektarbetet och hon/han förstår intentionen, men funderar över om projektarbetet i 

praktiken ger det som det var avsett att göra. Informanten konstaterar vidare att tydliga 

ramar och mål är en förutsättning vid projektarbete. 

 

Den motsatta uppfattningen utgörs av att projektarbetet ses som en förberedelse inför 

det kommande yrkeslivet, d.v.s. att detta arbetssätt ”finns ute i verkligheten”: 

 
S-media: Nej men sen om man pratar om ett sociokulturellt perspektiv så är det jättespännande… 

vid projekt, som vi pratar mycket om nu, så skapas kunskap tillsammans med andra. Jag tycker att 

det är ju väldigt autentiskt, känns det som, för vi får ju jobba mer egentligen mot arbetslivet eller ta 

in verkligheten och så. Jobbar man i ett projekt så blir ju fördelen att det blir mer likt som man 

kanske kommer att jobba sen, det blir en förberedelse för arbetslivet. 

 

T-design: … ja…att dom lyckas lösa uppgiften, relativt själva, utan att någon säger till dom vad 

dom ska göra… så ser det ju ut när dom kommer ut sen i verkligheten, det är ju ingen som säger 

hur dom ska lösa uppgiften… 

 

6.8 Likheter praktikerna emellan 
 

Ett antal punkter är dock informanterna dock eniga om. En sådan faktor är att det 

projektorienterade arbetssättet är tidskrävande. Dock konstateras att den kunskap som 

eleverna kan tillgodogöra sig är en ”djupare” kunskap. Kunskap ses därmed som 

förmågan att kunna omsätta faktakunskaper, att tänka själv. Informanterna talar bl.a. om 

att ”knäcka koder”, d.v.s. att ”polletten trillar ner” samt en möjlighet till ett 

helhetsperspektiv och att arbeta tvärvetenskapligt. 

 
Nn: Det tar längre tid att lära sig genom projektarbetssättet, men att dom kunskaperna sitter längre 

sedan… så har man känt, en allmän känsla av… 

 

S/N: Helheten viktigast. Att binda ihop fakta. 

 

Vid intervjuerna framkommer också att detta arbetssätt är oerhört beroende av en 

struktur som understöds av en handledare. 

 
S/N: Viktigt med struktur, att eleverna är medvetna om vad som förväntas inom givna ramar. 

 
S-media: Ja, det innebär ju att man … ja dels måste vi vara väldigt strukturerade, vi lärare, så att vi 

vet vad målet för projektet är, så att vi kan förmedla detta till eleverna så att dom inte svävar i 

ovisshet. Men sen är det så att innan ett projekt blir klart så är det frihet för eleverna att välja ett 

arbetsområde, det är bra tycker jag. Det är ju ganska individanpassat, eller att man känner att man 

får ett visst eget ansvar att välja någonting, som intresserar en också, så på så sätt är det bra. Men 

sen känna att alla får inte allt, för det är ett problem… det blir ju snävare tårtbitar i och med alla tar 

en liten del av kakan i ett ämnesområde… 
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7. Diskussion och slutsatser 
 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera denna studies resultat samt de slutsatser som 

kan göras utifrån densamma. Utgångspunkt är uppsatsens syfte, d.v.s. att titta närmare 

på variationer i gymnasielärares syn på elevernas informationssökning vid 

projektarbete. Jag vill vidare studera vad det är som påverkar hur gymnasielärare ser på 

elevernas informationssökning samt handledarrollen vid ett projektorienterat arbetssätt. 

Som en avlutande fundering vill jag också resonera kring begreppet 

informationskompetens i en lärande kontext, d.v.s. i gymnasieskolans pedagogiska 

praktiker. Jag har intervjuat sex gymnasielärare som är verksamma inom det 

samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga respektive det tekniska programmet och jag 

har använt mig av ett sociokulturellt perspektiv som teoretiskt övergripande perspektiv. 

Det sociokulturella perspektivet har visat sig mycket fruktbart, inte minst med tanke på 

begreppet praktik som utgör grunden för denna studie. Metodmässigt har intervjuer 

varit ett bra sätt att samla in empiri och den fenomenografiska analysen gav mig 

möjlighet att fokusera på informanternas beskrivning av den faktiska upplevelsen av de 

olika fenomenen. Önskvärt vore ett större antal informanter vid flera olika 

gymnasieskolor, för att kunna öka validiteten och därmed generaliserbarheten. Detta var 

dock inte möjligt p.g.a. tids- och omfångsskäl. 

 

Det stora intresset för denna studie är informationssökning och lärande vid en 

gymnasieskola. Limberg har genom sin avhandling Att söka information för att lära: en 

studie av samspel mellan informationssökning och lärande (1998) visat sambandet 

mellan hur elever söker information och inlärningsresultat. I enlighet med ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande framträder de pedagogiska praktikerna, d.v.s. att 

hur man som elev inom en viss pedagogisk praktik söker och använder information 

formas av hennes/hans kontext i form av kognitiva auktoriteter, t.ex. lärare, 

klasskamrater o.s.v. På så vis skapas och återföds beteenden, kunskap skapas i samspel 

med andra individer och starka tradition genomsyrar många sociala praktiker, i detta fall 

skolvärlden (Niemi 2002, s. 776-778). Vidare kan man konstatera att de samhälleliga 

premisserna förändras över tid, liksom synen på kunskap och lärande samt därmed 

också lärarrollen. Lärarrollen är därmed dynamisk och från att ha levererat kunskap kan 

man i dagsläget se att en konstruktivistisk syn på lärande dominerar, d.v.s. ett aktivt 

kunskapande i ett kollektivt samspel. Det kollektiva samspelet möjliggör, i enlighet med 

det teoretiska resonemanget beträffande den närmaste utvecklingszonen
52

, en möjlighet 

för individen att utveckla sina kunskaper utöver vad hon/han kan som enskild individ 

skulle ha kunnat uppnå. Lärande som sker genom dialog med andra, liksom det 

konstruktiva synen på lärande, är tongivande vid ett projektorienterat arbetssätt, ett 

arbetssätt som är vanligt såväl i dagens gymnasieskola som på arbetsmarknaden. 

Carlgren och Marton menar att undervisningen i dagens gymnasieskola syftar till att: 

 
… snarare... utveckla redskap och kompetenser för att kunna hantera och värdera information 

(2000, s. 190f). 

 

Om man ser till undervisning i ett mer historiskt perspektiv så har man i pedagogiska 

praktiker snarare baserat undervisningen på föreläsningar som baseras på läroböcker, 

d.v.s. övningar i att kunna tänka källkritiskt och ifrågasättande tillhör inte traditionellt 
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 Se avsnitt 4.1 Sociokulturellt perspektiv. 
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sett skolans praktik (Alexandersson & Limberg 2004, s. 115). Att arbeta 

projektorienterat ställer med andra ord nya krav på dagens pedagoger, eftersom ramarna 

för elevernas lärprocesser utgörs av dynamiska stödstrukturer samt kollektivt samspel, 

ett samspel där de enskilda eleverna, gruppen samt lärare i form av handledare formar 

de pedagogiska förutsättningarna tillsammans. I min empiri, liksom i tidigare forskning, 

framkommer vikten av, men även svårigheter kring, en tydlig struktur vid ett 

projektorienterat arbetssätt. 

 

Projektet LÄSK har tagit fram ett antal aspekter som är avgörande för elevernas 

kunskapsbildning: 

 
… en väl avgränsad och definierad frågeställning, en uppgift som känns meningsfull för den 

enskilde individen, att man medvetandegör informationssökningsprocessen som en färdighet som 

existerar exklusive ett ämnesinnehåll samt en handledare som har förmåga att ge de pedagogiska 

stödstrukturer som behövs för varje enskild elev (Alexandersson & Limberg 2004, s. 119f). 

 

Detta passar bra in i min personliga uppfattning av det projektorienterade arbetssättet, 

då denna arbetsform dessutom gynnar ett helhetsperspektiv, d.v.s. att kunskaper ses som 

en del i ett sammanhang, men synliggör också de ovan nämnda kraven på de 

stödstrukturer som erbjuds eleverna. 

 

För att uppnå studiens syfte har jag utgått från ett antal frågeställningar som jag nedan 

använder som utgångspunkt för diskussion av studiens resultat samt slutsatser. 

 

- Hur ser gymnasielärare på elevernas informationssökning vid projektarbetet i 

årskurs tre på gymnasiet? 

 

Denna frågeställning har besvarats genom beskrivningskategorier informationssökning, 

d.v.s. att gymnasielärare ser Internet och källkritik som fundamentala vid elevernas 

informationssökning. Skillnaderna ligger i hur man ser på bibliotekets/bibliotekariens 

roll samt hur man ser på elevernas informationssökning som sådan. Lärare inom den 

samhällsvetenskapliga praktiken beskriver samhällets informationsöverflöd och 

tillskriver därmed bibliotek och bibliotekarien en viktig roll i elevernas 

informationssökning. Lärare inom den naturvetenskapliga praktiken ser visserligen 

bibliotekets och bibliotekariens roll som viktig, men inom ramen för denna praktik så 

tränar man inte så mycket på att söka information. Inom den tekniska praktiken är 

däremot inte bibliotek och bibliotekarie någon resurs som man i någon större 

utsträckning använder sig av. En av mina informanter uttrycker denna åsikt: 

 
T-design: … det är ju inte så mycket informationssökning i dom projektarbetena på 

teknikprogrammet, om dom gör det bra… 

 

Jag ställer mig dock tveksam till vad informanten egentligen menar, d.v.s. hur hon/han 

definierar begreppet information. Likaledes gör jag en koppling till techné, d.v.s. en mer 

praktisk kunskap, och att man kan ”… se praktisk och teoretisk kunskap som två sidor 

av samma mynt” (Alexandersson & Lantz-Andersson 2008, s. 201f).  

 

- Vilken inverkan har ämnestillhörighet, respektive synen på kunskap och lärande 

samt pedagogiska metoder på hur gymnasieläraren ser på elevernas 

informationssökning samt sin egen handledarroll vid ett projektorienterat 

arbetssätt? 
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Enligt vad jag erfar råder ett komplext förhållande mellan hur man ser på kunskap, 

lärande, ämnestillhörighet och pedagogiska metoder, d.v.s. att hur man ser på kunskap 

har ett samband med ämnestillhörighet. Kunskapssynen liksom ämnestillhörigheten har 

en inverkan på lärarens pedagogiska metoder och därmed synen på informationssökning 

och lärande. Sammanfattningsvis så besvaras den aktuella frågeställningen av 

kopplingen mellan beskrivningskategorier informationssökning samt 

beskrivningskategorier pedagogiska metoder. 

 

Inom den samhällsvetenskapliga praktiken tillskriver man enligt ovan 

biblioteket/bibliotekarien en viktig roll i samhällets informationsöverflöd. 

Beskrivningskategorier pedagogiska metoder kännetecknas därmed i denna praktik av 

variation och alternativ kunskapskontroll, samt att man ser sin egen roll som föreläsare, 

handledare, guide, betraktare alternativt deltagare. 

 

Motsvarande kategorier i den naturvetenskapliga praktiken ger för hand att 

biblioteket/bibliotekarien är viktig men informationssökning är inget som i någon större 

utsträckning praktiseras av lärare som lyfter fram katederundervisning och rollen som 

föreläsare. 

 

Inom den tekniska praktiken är biblioteket/bibliotekarien generellt sett inte en nyttjad 

resurs och den kunskap som premieras är av praktisk art och lärarna antar främst rollen 

som handledare. 

 

- Hur gestaltar sig begreppet informationskompetens i gymnasieskolans 

pedagogiska praktiker? 

 

I denna studie utgörs de pedagogiska praktikerna av en samhällsvetenskaplig praktik, en 

naturvetenskaplig praktik respektive en teknisk praktik. Den sista frågeställningen 

besvaras av beskrivningskategorier informationskompetens vars aspekter härrör från 

Bruces relationella modell, samt dess koppling till beskrivningskategorier 

informationssökning och beskrivningskategorier pedagogiska metoder. 

 

Inom den samhällsvetenskapliga praktiken ser man informationskompetens som att ha 

kontroll över information samt att bygga kunskap. Detta kan kopplas till 

frågeställningarna ovan, d.v.s. vikten av att ha kontroll över det oerhört stora 

informationsflödet och en strävan mot ett helhetsperspektiv gällande 

kunskapsbildningen tillskrivs begreppet informationskompetens. 

 

Lärare inom den naturvetenskapliga praktiken ser informationskompetens som att kunna 

lokalisera och använda källor samt att förstå informationssökning som en process, d.v.s. 

enligt min mening en rationell inställning med ett tydligt mål. 

 

Den tekniska praktiken premierar den praktiska kunskapen och informanterna ser 

informationskompetens som att kunna lokalisera och använda källor, vilket enligt min 

mening faller sig naturligt då man söker och använder information i ett specifikt 

praktiskt syfte. Det som är spännande är att man inom den tekniska praktiken dessutom 

ser informationskompetens som att vidga kunskap, d.v.s. detta kan vid första anblick 

framstå som motsägelsefullt då man inte tillskriver informationssökning en viktig roll i 

elevernas kunskapsbyggande. Min tolkning blir därmed att informationskompetens ses i 
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skenet av det som jag har varit inne på i teoriavsnittet, nämligen en socioteknisk 

förståelse av informationskompetens
53

. Den tekniska praktiken baseras därmed på en 

solid personlig kunskapsbas, kunskaper som möjliggör innovationer. Med andra ord 

använder eleverna sina kunskaper, det egna tänkandet, för att praktiskt utföra olika 

uppgifter. Detta sker dessutom ofta genom kollektivt samspel. 

 

En socioteknisk förståelse av begreppet informationskompetens stämmer enligt min 

uppfattning väl överens med hur man överlag resonerar kring begreppet 

informationskompetens inom de pedagogiska praktikerna resonerar, eller för den delen 

informationskompetenser. Med detta påstående menar jag att inom praktikerna använder 

man sig av specifika medierande verktyg. Därmed anser jag att Tuominen, Savolainen 

och Talja är inne på ett intressant spår när de menar att kunskap skapas i sociala 

sammanhang i samverkan med dess specifika tekniska artefakter (2005, s. 338). Med 

andra ord kan man se informationssökning som ett kommunikativt deltagande och den 

dialogiska inställningen till eleverna omnämns såväl i denna studies teori, som i 

empirin
54

. Som en summering av detta resonemang utgår individen från sin egen 

förförståelse och erövrar nya kunskaper genom utforskande av innovativa idéer i 

samspel med de tekniska redskap, artefakter, som praktiken inkluderar. 

 

Härmed associerar jag också till begreppet techné och Liedmans tankar kring livslångt 

lärande, kunskapens praktiska karaktär och att: 

 
… alla sysselsättningar i grunden är praktiska (2001 s. 41). 

 

Jag vill i detta sammanhang personligen hävda att Perselli i uppsatsen 

Teknologistudenter och informationshantering: en studie om informationskompetens vid 

Linköpings tekniska högskola influerad av grounded theory (2002)
55

 inte har belyst 

fenomenet till fullo. I denna studie har jag fokuserat på olika pedagogiska praktiker och 

en av dessa representeras av teknikprogrammet på ett gymnasium. Jag har därmed fått 

en inblick i en mer ”praktisk” praktik, i jämförelse med t.ex. det samhällsvetenskapliga 

respektive det naturvetenskapliga programmet. Perselli var inne på tanken att lärarna 

inom ”teknologikulturen” personligen ofta använder sig av en: 

 
… informell informationssökning via sina kollegor i sina egna sociala nätverk när de söker 

information, i stället för att använda bibliotekets resurser (2002, s. 78). 

 

Jag vill hävda att informationssökning i ett mer praktiskt hänseende jämfört med ett 

teoretiskt inte står i något motsatsförhållande, eller för den delen, att det ena är ”finare” 

än det andra. Man kan t.o.m. hävda att om undervisningen i de pedagogiska praktikerna 

i stället skulle syfta till att tillgodogöra sig techné, skulle det vara möjligt med 

kunskapsöverföring mellan olika praktiker (Pilerot & Hedman 2009, s. 39). På detta sätt 

kan de kunskaper som eleverna tillgodogör sig i den lärande kontexten, d.v.s. i ett 

institutionellt sammanhang, även kunna appliceras i andra sammanhang, t.ex. i den 

kommande yrkespraktiken. Jag menar att ett projektorienterat arbetssätt kan bidra med 

denna typ av kunskap, d.v.s. att ett projektarbete baseras på dels en teoretisk bas men 

mynnar sedermera ut i en mer praktisk tillämpning. Vidare är samtliga informanter 
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 Se avsnitt 4.2.2.1 En socioteknisk förståelse. 
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 Se avsnitt 4.1 Sociokulturellt perspektiv respektive 7.3 Beskrivningskategorier pedagogiska metoder; 

Likheter. 
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 Se avsnitt 3.1 Informationssökning och lärande. 
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rörande eniga om att ”övning ger färdighet”, d.v.s. att besitta en kompetens är inte något 

som är etiketterat och klart, kompetens är något man arbetar för att få och sedan 

vidareutvecklar genom livet, d.v.s. ett livslångt lärande. Tidigare har jag i denna studie 

skrivit att: 

 
Eliasson och Lindö, liksom Bruce, menar att en strävan till att bli informationskompetent i själva 

verket är en beståndsdel i det livslånga lärandet, d.v.s. att den utvecklingstakt som sker gällande 

information och teknologi kräver att man som individ har informationskompetens för att kunna 

delta i samhällets utveckling (1999, s. 14, 18, 2002, Introduction). 

 

Denna studies fenomen utgörs av lärares syn på elevernas informationssökning, 

pedagogiska metoder respektive syn på informationskompetens. I analysen framträder 

tre pedagogiska praktiker, vidare redovisas såväl likheter/skillnader internt som externt. 

Ingelstams beskrivning av kunskapskulturer i boken Kampen om kunskapen (2004) 

stämmer mycket väl in på det som har framgått genom analys av denna studies empiri. 

Kunskapskulturer ser jag därmed som närbesläktat med de pedagogiska praktikerna. 

 

Ingelstam väljer att dela in begreppet kunskap i sju olika s.k. kunskapskulturer, där 

olika ”kulturer” kan sägas representera olika sätt att se på begreppet vetenskap. 

Ingelstam konstaterar vidare att hans beskrivningar främst berör kunskapskulturernas 

existens såsom den ser ut utanför utbildningsväsendets praktik, men att skolans 

verksamhet på ett naturligt sätt ändå ingår i respektive kunskapskultur. I denna studie 

betecknas skolans olika kunskapskulturer i termer av olika pedagogiska praktiker. Så 

om man ska föra över Ingelstams tankar i form av denna studies begreppsdefinitioner så 

existerar olika pedagogiska praktiker inom naturvetenskap, teknik, matematik, 

samhällsvetenskap, humaniora och kultur, miljö samt ”informationssamhället”. 

 

I denna studie är fokus på det samhällsvetenskapliga programmet, det 

naturvetenskapliga programmet samt teknikprogrammet
56

. Därmed är dessa tre 

pedagogiska praktiker av störst intresse även i detta resonemang. I enlighet med 

Ingelstams resonemang har man inom dessa tre program olika sätt att se på kunskap och 

vetenskap. Ingelstam menar att den naturvetenskapliga kunskapssynen kan betecknas 

som kritisk realism samt att man strävar efter att förstå och förklara olika fenomen 

(2004, s. 102, 117). Den samhällsvetenskapliga tenderar att se verkligheten som socialt 

konstruerad, d.v.s. att det är individens personliga upplevelse av verkligheten. Därmed 

utgår allt vetande från ett perspektiv, objektivitet är därmed något som inte till fullo kan 

uppnås (2004, s. 117-119). Den tekniska kunskapssynen är intimt sammankopplad med 

den naturvetenskapliga men med den viktiga distinktionen att det är de artefakter som 

har skapats av människan, snarare än naturen i sig, som är fokus. Förutom ”att kunna 

konstruera något som fungerar”, d.v.s. den praktiska, tekniska kunskapen, så finns enligt 

Ingelstam två ytterligare kännetecken; uppfinnartalang och formgivning (2004, s. 101f). 

Ingelstam konstaterar till sist att: 

 
Min avsikt har ju inte varit att teckna en komplett bild av kunskapslandskapet (övermodiga tanke!) 

utan endast att ge tillräcklig grund för tesen att det går att urskilja ett begränsat antal 

kunskapskulturer, samt ge några ledtrådar till hur man kan leta vidare och diskutera kunskap 

(2004, s. 168). 
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 Hur spännande det än hade varit att studera alla dessa kunskapskulturer, kanske framförallt den av 

Ingelstam s.k. informationssamhället, så väljer jag att avstå med tanke på denna studiens avgränsning. Se 

dock förslag på vidare forskning i avsnitt 8. Vidare forskning. 
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Med avstamp i Ingelstams tankegångar, Carlgrens indelning av kunskapens olika 

aspekter
57

 samt studiens empiri ovan, hävdar jag att den samhällsvetenskapliga 

praktiken främst ser till den kontextuella aspekten, den naturvetenskapliga den 

konstruktiva samt den tekniska till en mer funktionell kunskap. De ovan nämnda 

skillnaderna internt avser de utsagor som framkommit inom praktikerna. 

 

Med andra ord visar tidigare forskning, mitt teoretiska perspektiv och min empiri 

överensstämmelse, vid analys av empirin urskiljs olika kunskapssyn inom de 

pedagogiska praktikerna, en kunskapssyn för övrigt traditionellt sett har sett lite olika 

ut. Jag har dock märkt en ”uppluckring” inom de respektive pedagogiska praktikerna, 

d.v.s. att det projektorienterade arbetssättet som är aktuellt i denna studie, t.ex. bidrar till 

att elever inom den naturvetenskapliga praktiken tränas i att lyfta blicken genom att 

belysa ett fenomen utifrån från flera håll samt att lärare inom samma praktik försöker 

hitta alternativa pedagogiska metoder som lämpar sig för de ämnen man undervisar i: 

 

Ett ytterligare tecken på denna ”uppluckring” som framgår av min analys beträffande 

informant Nn, d.v.s. att hennes/hans åsikter tillhör genomgående kategori B, förutom på 

en punkt; aspekten bibliotekets/bibliotekariens roll vid informationssökning. 

 

Ytterligare en skillnad finns gällande informant S/N, där två aspekter tillhör kategori A 

samt två B, vilket jag snarare ser som en bekräftelse på de skillnader som faktiskt finns i 

sättet att se på t.ex. kunskap i de olika pedagogiska praktikerna. Informanten har i det 

aktuella fallet dubbel behörighet, d.v.s. att man kan anta att hon/han är influerad av båda 

praktikernas sätt att se på de aktuella fenomenen. 

 

Den tredje utsagan som bryter analysen mönster är informanten S-medias inställning till 

biblioteket/bibliotekariens roll, d.v.s. dess placering i kategori B, när informantens 

resterande utsagor tillhör kategori A. En möjlig förklaring skulle kunna vara att det 

existerar en praktik inom praktiken, d.v.s. att den samhällsvetenskapliga praktikens 

profil, media, i sig själv är betydelsefull för hur man resonerar. Man kan verkligen säga 

att datorer i så fall är denna praktiks medierande artefakt samt att detta i sin tur 

ytterligare tar sig uttryck i de totalt kontrasterande utsagorna beträffande sociala redskap 

såsom Wikipedia
58

. 

 

Jag vill härmed dra ytterligare en slutsats gällande praktikernas medierande redskap. Jag 

har ovan varit inne på S-medias användande av datorer, och i den naturvetenskapliga 

praktiken vill jag hävda att modelltänkande utgör denna praktiks tongivande redskap
59

. 

 

Motsvarigheten i den tekniska praktiken instämmer jag i det konstaterande som 

Ingelstam gör då han tillskriver de fysiska artefakterna, d.v.s. de teknologiska 

uppfinningarna tillskrivs en stor roll i denna praktik. 

 

Sättet att se på kunskap och vetenskap härrör enligt Ingelstam från de vetenskapliga 

rötterna (2004, s. 102), d.v.s. att traditionellt sett har kvantitativa forskningsansatser 

tillskrivits naturvetenskaperna, respektive de kvalitativa samhällsvetenskaperna, vilket 

har givit ansatserna olika fokus och kunskapsanspråk. Wang menar att medan den 
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 Se avsnitt 1.2.3 Bildning och kunskap. 
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 Här avser jag utsagorna från informanterna S-media respektive Sn i avsnitt 6.2 Beskrivningskategorier 

informationssökning. 
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 Se utsaga informant Nn i avsnitt 6.6.2 Naturvetenskaplig praktik. 
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kvantitativa forskningen är ute efter att kunna generalisera samt förutse olika typer av 

fenomen, så är den kvalitativa motsvarigheten snarare mer intresserad av att kunna 

möjliggöra en förståelse av ett fenomen i dess kontext. Den kvantitativa forskningen 

legitimerar sig genom att man kan utföra ett experiment/en undersökning med exakt 

samma utgångspunkter och därmed uppnå samma resultat. Den kvalitativa forskningen 

ska enligt Wang bedömas utifrån helt andra måttstockar, han nämner t.ex. pålitlighet 

och trovärdighet som viktiga mått (1999 s. 55, 59). 
 

Härmed drar jag slutsatsen att hur man inom de aktuella pedagogiska praktikerna 

handleder elever vid ett projektorienterat arbetssätt har sina rötter långt tillbaka i tiden. I 

avsnittet 6.6 Sammanfattande kommentarer – lärprocesser i dagens gymnasieskola 

väljer jag att ytterligare utveckla de tankegångar som framkommit beträffande det 

projektorienterade arbetssättet, ett arbetssätt som i en eller annan form är vanligt 

förekommande inom alla de studerade pedagogiska praktikerna. En viktig skillnad som 

framkommit vid projektarbetet i årskurs tre är dock vad som tillskrivs som huvudsakligt 

fokus. 

 

Inom den samhällsvetenskapliga praktiken lägger man tyngdpunkten på projektarbetets 

vetenskapliga arbetssätt, inom den naturvetenskapliga ses grupprocessen som viktig, 

medan man inom den tekniska vill se ett nytänkande, att eleverna funderar ut egna 

lösningar som önskvärt. Härmed är inte steget långt till att göra en koppling till denna 

studies resultat gällande hur man som lärare ser på sin pedagogiska roll, d.v.s. att i 

enlighet med denna studies utsagor ikläda sig rollen som föreläsare, handledare, guide, 

betraktare alternativt deltagare. Handledning sker med andra ord utifrån de mål man 

fastställer beträffande kunskap, samt om handledningen sker med tanke på innehåll, 

metoden i sig, alternativt med grupprocessen i fokus (Andersson Brolin 2001, s. 109-

111, Åkesson 2002, s. 30-34) 

 

Därtill framkommer utsagor i denna studie som utgör motpoler beträffande syftet, samt 

upplevelsen, av projektarbetet som sådant
60

. I detta fall drar jag slutsatsen utifrån 

Kapitzkes uttalande att det är de specifika individernas inställning som påverkar 

utsagornas totalt olika inställning: 

 
… kön, ålder, socioekonomisk status, etnicitet, religion, och geografisk placering … (2003, s. 48). 

 

I denna studie, liksom i tidigare forskning, har ytterligare en påverkande faktor 

framkommit. Min studie har visat på motsvarande fenomen illustrerat genom en 

återanvändning av en informants citat: 

 
S-media: … jag kan ju känna att inom samhällsvetenskaperna så är det väldigt tydligt inom vilken 

utbildningsgeneration man kommer ifrån, vilken lärarutbildning man har med sig när man ser på 

kunskap, men att dom verkar vara mer överens över generationsgränserna; att så här är det… 

 

Även Lundh skriver likaledes: 

 
Lärarnas syn på informationssökning, liksom deras egen informationskompetens formas bland 

annat genom den lärarutbildning de genomgår (2005, s. 2). 
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Därmed kan jag förutom de tidigare nämnda faktorerna såsom ämnestillhörighet, 

respektive synen på kunskap och lärande samt pedagogiska metoder, utifrån min empiri 

samt tidigare forskning, även konstatera att tidpunkten för lärarnas utbildningsperiod 

har en inverkan på hur man som gymnasielärare ser på elevernas informationssökning 

samt sin egen handledarroll. Min empiri visar vidare på den problematik som enligt 

utsago uppstår då lärare från olika utbildningsgenerationer ska samarbeta. Jag har 

tidigare varit inne på tidsandans påverkan av hur man ser på t.ex. kunskap och lärande. 

Sett ur ett sociokulturellt perspektiv verkar detta också rimligt, d.v.s. att en 

utbildningspraktik övergår i en yrkespraktik, individen har med sig ett uttalat/outtalat 

sätt att se på olika fenomen, vilket Lundhs (2005) slutsatser också har visat. Visserligen 

är det 7-9 lärare som Lundh har intervjuat i sin studie, men jag gör antagandet att 

motsvarande resultat skulle kunna visualiseras genom att studera gymnasielärare. När 

de blivande lärarna går på lärarutbildningen grundläggs hur man söker och använder 

information. Därtill skriver Lundh att lärarnas informationssökning inriktar sig på 

elevernas behov vilket gör att lärarutbildningens mer vetenskapliga praktik får stå åt 

sidan, d.v.s. att en annan typ av kunskap premieras, av Lundh benämnd som personlig, 

praktisk kunskap (2005, s. 64). Alexandersson och Limberg skriver i detta sammanhang 

om vikten av, de tidigare nämnda, pedagogiska stödstrukturerna vid förskjutning till 

lärprocesser från att ha varit kunskapsförmedling, samt lärarnas inverkan på hur elever 

söker och använder information (2004, s. 108). 

 

Om utrymme hade funnits hade jag gärna fördjupat mig i begreppet praktiker
61

 och 

dessutom lite närmare undersökt informationspraktiken inom den tekniska praktiken. På 

temat praktiker och lärande behandlar Wenger begreppet Communities of practice, där 

begreppet utgörs av tre gemensamma nämnare; the domain, the community och the 

practice. Författaren menar vidare att utbildningspraktiker har tre dimensioner av 

påverkan genom begreppet; internt ämnesmässigt, externt genom interaktion med 

övriga samhället samt elevernas livslånga lärande (2006). Vad jag vill framhålla med 

Wengers begrepp är vikten av att skolan bör vara en del av samhället, d.v.s. inte existera 

i en egen verklighet utan interaktion med övriga samhället, ett samhälle som är rikt på 

lärprocesser, lokalt såväl som globalt. Säljö poängterar att skola och verklighet inte ska 

rubriceras som om de vore olika verksamhetssystem, d.v.s. att skolans värld skulle vara 

en annan än den verkliga. Att skolans värld skulle vara en annan än det ”verkliga” livet 

är tyvärr ett återkommande konstaterande som flertalet gånger har framkommit i 

intervjuer med mina informanter. 

  

Min reflektion är att om lärarna själva upplever skolan som väsensskild från det övriga 

samhället, hur känner då inte eleverna? Säljö betonar vikten av att skolan verkar fritt 

gentemot samhället i stort, men samtidigt är det värt att uppmärksamma svårigheterna 

med dess abstrakta undervisningsspråk (2000, s. 238), d.v.s. favoriseringen av en mer 

teoretisk kunskap. 

 

Jag har genomgående i denna studie återkommit till begreppet kunskap, skälet är att jag 

personligen är mycket fascinerad av det teoretiska resonemanget, men framförallt för 

dess ämnesmässiga giltighet. Jag vill hävda att Carlgrens fyra f; fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet, som är väl kända inom skolvärlden, fortfarande tjänar sitt 

syfte, d.v.s. synliggöra kunskapsbegreppets vida omfattning. Därtill kan ett 

projektorienterat arbetssätt enligt Andersson Brolin främja kunskapsbegreppet i form av 
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förståelse och arbetssättet stämmer därtill väl överens med en konstruktivistisk syn på 

lärande. Dagens samhälle riskerar enligt min mening att annars bidra till en 

fragmenterad kunskap, d.v.s. att information tagen ur sitt sammanhang inte leder till en 

djupare kunskap. 
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8. Vidare forskning 
 

I en gymnasieskola med tillgång till ett skolbibliotek har man förhoppningsvis också 

tillgång till ytterligare en resurs, nämligen en skolbibliotekarie. I en tidigare skriven 

magisteruppsats Bibliotekariers pedagogiska roll: Om konsten att lära andra att söka 

och använda information (Haqvinsson & Kristersson 2003) har man valt att studera 

bibliotekariers syn på sin pedagogiska roll i den lärprocess som användare kan sägas 

genomgå när man söker och använder information. Som förslag till vidare forskning har 

Haqvinsson och Kristersson efterlyst en studie av lärares syn på motsvarande 

pedagogiska roll, d.v.s. hur en lärare ser på handledning när elever ska söka information 

för att sedan kunna utveckla den kunskap som finns nedskriven i kursplanen. 

 

Detta resonemang har inspirerat mig i arbetet med denna studie men tyvärr är det av tid- 

och omfångsskäl inte möjligt att göra en jämförelse av Haqvinssons och Kristerssons 

slutsatser gentemot mina egna, detta skulle jag således vilja nämna som ett tänkbart 

ämne för vidare forskning, d.v.s. en jämförelse av lärares syn på sin pedagogiska roll 

gentemot bibliotekariers uppfattning om motsvarande fenomen. Att synliggöra den ovan 

nämnda diskrepansen skulle kunna ge en betydligt mer rättvis bild över fenomenet som 

sådant, samt i förlängningen också kunna bidra till en bättre förståelse professionerna 

emellan, som i sin tur förbättrar den faktiska handledningen som gymnasieelever får vid 

informationssökning vid de arbetssätt som praktiseras i dagens gymnasieskola. 

 

Av stort intresse vore att också studera övriga kunskapskulturer som Ingelstam 

beskriver, d.v.s. matematik, humaniora och kultur, miljö samt ”informationssamhället” 

(2004). Vidare är tankegångarna kring bedömning av kunskap oerhört intressanta, i min 

empiri framkommer t.ex. begreppen ipsativ, summativ respektive formativ bedömning 

(se Beskrivningskategorier pedagogiska metoder) samt en alternativ kunskapskontroll. 
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9. Sammanfattning 
 

Vid ett projektorienterat arbetssätt förutsätts gymnasieelever mer eller mindre 

självständigt kunna söka och använda information för att besvara en frågeställning inom 

det aktuella programområdet. Tidigare studier inom biblioteks- och 

informationsvetenskap har framförallt fokuserat på bibliotekariens pedagogiska roll 

samt samarbetet mellan bibliotekarie och lärare. Min studie antar i stället lärares 

perspektiv och studiens syfte är att titta närmare på variationer i gymnasielärares syn på 

elevernas informationssökning vid projektarbete. Genom att besvara följande 

frågeställningar vill jag dessutom synliggöra de aspekter som har en inverkan på hur 

man ser på elevernas informationssökning, sin lärarroll samt informationskompetens. 

  

- Hur ser gymnasielärare på elevernas informationssökning vid projektarbetet i 

årskurs tre på gymnasiet? 

 

- Vilken inverkan har ämnestillhörighet, respektive synen på kunskap och lärande 

samt pedagogiska metoder på hur gymnasieläraren ser på elevernas 

informationssökning samt sin egen handledarroll vid ett projektorienterat 

arbetssätt? 

 

- Hur gestaltar sig begreppet informationskompetens i gymnasieskolans 

pedagogiska praktiker? 

 

Jag ger inledningsvis en kort lägesbeskrivning av dagens gymnasieskola där jag tar upp 

kunskapssyn, lärarroll och ett projektorienterat arbetssätt. Sammanfattningsvis kan man 

konstatera att gymnasieskolans kursplaner genomsyras av en uppdelning av 

kunskapsbegreppet i form av fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Vidare kan 

man se att samhällsutvecklingen bidrar till lärarrollens ständiga utveckling vilket inte är 

helt problemfritt i den dagliga yrkesutövningen där ett konstruktivistiskt sätt att se på 

lärande, samt ett projektorienterat arbetssätt, såväl utmanar som berikar undervisningen. 

 

Vidare tar jag i denna studie upp tidigare forskning som behandlar informationssökning 

och lärande. Studier har visat ett samband mellan hur man söker och använder 

information med de inlärningsresultat som uppnås, samt därmed påvisat behovet av att 

ge denna kompetens större utrymme såväl hos elever som hos lärare. 

 

Denna studie har vidare präglats av ett sociokulturellt perspektiv och därmed av de s.k. 

pedagogiska praktikerna som i denna studie utgörs av en samhällsvetenskaplig, en 

naturvetenskaplig samt en teknisk praktik. Jag har intervjuat sex gymnasielärare och 

gjort en fenomenografisk analys av empirin. Utifrån ett antal aspekter har 

beskrivningskategorier tagits fram för att besvara studiens frågeställningar. 

 

På ett mer teoretiskt plan behandlar studien begreppet informationskompetens. Jag har 

vidare valt att lyfta fram en socioteknisk förståelse av begreppet eftersom det 

sociokulturella perspektivet framhärdar vikten av de redskap som finns i olika praktiker 

och dess roll i kunskapsbildningen. Två andra viktiga begrepp i denna studie är kunskap 

och lärande. Kunskapsbegreppet är mångfacetterat och omdiskuterat. 

Vid studie av fenomen nummer ett, d.v.s. hur gymnasielärare ser på elevernas 

informationssökning, framträder två kategorier vardera utifrån de två aspekterna 
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bibliotekets/bibliotekariens roll respektive informationssökningen som sådan. Kategori 

A kännetecknas av att biblioteket/bibliotekarien tillskrivs en mycket viktig roll vid 

elevernas informationssökning, kategori B det motsatta, d.v.s. inte så stor betydelse. I 

fallet med hur man som lärare ser på informationssökning urskiljs också två motpoler; 

d.v.s. att informationssökning ses som en naturlig del i lärprocessen respektive ett 

lärande där man i stället premierar det egna tänkandet. 

 

Fenomen nummer två, informanternas pedagogiska metoder, resulterar utifrån 

aspekterna kunskap och lärande, i tre kategorier; A, B och C. I kategori A sker en 

mycket varierad undervisning och lärare ser sin roll som att vara föreläsare, handledare, 

guide, betraktare alternativt deltagare, medan rollen inom kategori B snarare kan sägas 

vara föreläsare, d.v.s. att kunskapsöverföring sker genom s.k. katederundervisning. 

Inom kategori C ser lärare sig som handledare och en praktisk kunskapssyn dominerar. 

 

Det tredje studerade fenomenet, informanternas syn på informationskompetens, 

analyseras utifrån fem aspekter, d.v.s. att kunna lokalisera och använda källor, att förstå 

informationssökning som en process, att bygga kunskap samt att vidga kunskap. 

Därmed framgår att lärare som är verksamma på det samhällsvetenskapliga programmet 

ser informationskompetens som att ha kontroll över information samt att bygga 

kunskap. Motsvarande resultat på det naturvetenskapliga programmet är att kunna 

lokalisera och använda källor samt att förstå informationssökning som en process. På 

det tekniska programmet ser lärarna informationskompetens som att kunna lokalisera 

och använda källor samt att vidga kunskap. 

 

Utifrån analysen har jag kunnat besvara studiens första frågeställning genom att dra 

slutsatser utifrån beskrivningskategorier informationssökning. Frågeställning nummer 

två besvaras genom kopplingen mellan beskrivningskategorier informationssökning och 

beskrivningskategorier pedagogiska metoder. Slutligen besvaras studiens sista 

frågeställning genom beskrivningskategorier informationskompetens samt dess 

koppling till de två föregående beskrivningskategorierna. Analysen visar på ett mönster 

där kategoritillhörigheten återkommer. Dock visar ett antal utsagor att det analyserade 

mönstret inte alltid åtföljs, ett faktum som jag också resonerar kring. 

 

Sammanfattningsvis ser lärare inom den samhällsvetenskapliga praktiken samhällets 

informationsöverflöd och därmed är inte steget långt till att tillskriva biblioteket och 

bibliotekarien en viktig roll vid elevernas informationssökning. Informationskompetens 

ses som att ha kontroll över det stora informationsflödet samt strävan efter ett 

helhetsperspektiv inom ett kunskapsområde. Lärare som undervisar inom den 

naturvetenskapliga praktiken ser biblioteket/bibliotekarien som viktig, men 

informationssökning är inte premierat inom undervisningens ramar. Därmed ser lärare 

informationskompetens som en rationell process utifrån ett givet problem. Den tekniska 

praktiken ser varken biblioteket eller bibliotekariens roll som viktig eftersom man 

menar att informationssökning inte är något som görs i någon större omfattning vid 

studierna på det tekniska programmet. Inom den tekniska praktiken premieras den 

praktiska kunskapen, d.v.s. det som i denna studie kan kallas techné. Därmed ser lärare 

informationskompetens som förmåga att kunna hitta de fakta som man behöver för att 

sedan införliva dessa i kunskapen som finns i huvud och händer. 

 

Utöver de besvarade frågeställningarna har jag kunnat dra ytterligare slutsatser utifrån 

informanternas utsagor samt tidigare forskning. Jag har inledningsvis utgått från ett 
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antal aspekter, d.v.s. ämnestillhörighet, synen på kunskap och lärande samt pedagogiska 

metoder, som har en inverkan på hur lärare inom pedagogiska praktiker ser på elevernas 

informationssökning. Jag vill härmed lägga till ytterligare en aspekt, nämligen vid 

vilken tidpunkt läraren studerade på lärarutbildningen. Tidsandans påverkan stämmer 

väl överens med studiens teoretiska perspektiv, det sociokulturella, d.v.s. att samhällets 

strömningar ger eko även i utbildningssammanhang. Skolan är en del av samhället och 

interaktion är fundamentalt för att gynna de lärprocesser som fortgår lokalt såväl som 

globalt. För att ytterligare utveckla studiens tankegångar lyfts det projektorienterade 

arbetssättet fram utöver studiens beskrivningskategorier. 

 

Vidare har jag resonerat kring den paradox som framkommer då man inom den tekniska 

praktiken ser informationssökning som att vidga kunskap, medan informationssökning 

och bibliotek/bibliotekarie inte är av något större intresse. Min slutsats blir därmed att 

inom den tekniska praktiken ser man informationskompetens som en socioteknisk 

förståelse, d.v.s. eleverna erövrar praktisk kunskap, s.k. techné utifrån innovativa idéer i 

samspel med praktikens specifika tekniska redskap, s.k. artefakter.  
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Inledning 

 

 Ålder? 

 När gick du lärarutbildningen? 

 När började du arbeta som lärare? 

 Undervisningsämnen?  

 Handledare för projektarbete vid program/studieinriktning… 

 

 

Projektarbete och projektorienterat arbetssätt 

 

Berätta om det projektarbete som dina elever gör: 

 Vad syftar projektarbetet till? 

 

 Vad vill du att eleverna ska lära sig av arbetet? Centrala inlärningsmål? 

 

 Vilka förutsättningar behövs? 

 

 Jobbar eleverna individuellt? 

 

Vad innebär projektorienterat arbetssätt för dig?: 

 Vem har deltagit i planeringen? 

 

 Vilken handledning får eleverna under projektarbetet? Av vem? När? Hur? Om 

vad? 

 

 Hur tar du del av elevernas arbete under processens gång? Hur sker samverkan 

med andra handledare? 

 

 Ev. svårigheter/utmaningar? Möjligheter? 

 

 

Informationssökning och informationskompetens 

 

Hur får eleverna tag i information till sina projektarbeten?: 

 Hur ser du på elevernas informationssökning? 

 

 Hur söker eleverna information? 

 

 Var söker de information? Källor? 

 

 Vad hänvisar du eleverna till? (teori vs praktik) Vad säger du till eleverna? 

 

 Är det svårt för eleverna att hitta material? 

 

 Vilken hjälp får eleverna? 

 

 Vad kan göras för att stödja eleverna i deras informationssökning? 
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 Hur är de förberedda på informationssökning? 

 

 Hur ser du på bibliotekariens/bibliotekets roll vid projektarbetet? 

 

 Hur ser du på din roll som handledare gällande informationssökning vid 

projektarbete? 

 

 Vad tycker du är viktigt att eleverna lär sig när det gäller informationssökning? 

 

 Vad är informationssökning för dig? 

 

 Inom biblioteks- och informationsvetenskap använder man ofta ett begrepp: 

informationskompetens, har du kommit i kontakt med detta någon gång? 

 

 Vad innebär i så fall informationskompetens för dig? (avgräns. gentemot andra 

begrepp; Bruce – ”livslångt lärande, kritiskt tänkande, datorkompetens eller IT-

kompetens” 

 

 Hur tror du att elever lär sig söka/hitta/kritiskt värdera/använda (blir 

informationskompetenta) information? 

 

 

Kunskap och lärande 

 

 Hur ser du generellt sett på balansen mellan katederundervisning och elevernas 

mer självstyrda arbete? 

 

 Ser du dig själv som att du använder dig av en/flera uttalade pedagogiska 

metoder? (föreläsning, grupparbete, projekt, PBL…) 

 

 Vad är kunskap för dig? (kunskapsformer: fakta - information, regler & 

konventioner, förståelse - teori, färdighet - praktisk, förtrogenhet - tyst
63

) 

 

 Vad ingår i kunskapsprocessen? (planering, inspiration, problemformulering, 

informationsinsamling, bearbetning, presentation och uppföljning
64

) 

 

 Vad innebör begreppet lärande för dig? (formellt/informellt lärande, fokus på 

undervisning/inlärning respektive lärande) 

 

 

Övrigt 

 

 Jag har inga fler frågor. Är det något du vill kommentera eller fråga innan vi 

avslutar? 
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