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Abstract: There is an increasing demand for information literacy, which is mirrored
in curriculum throughout the whole educational system. This, in turn, has
brought forward a growing need for librarians who can teach. But do
librarians possess pedagogical competence, and if they do, how is this
ability used in everyday library practice? The aim of this study is to
investigate librarians' conceptions of the pedagogical role, as it is
expressed in their didactic interaction with the users. The research
questions focus on librarians' experiences of teaching information
seeking and use and their activities in this respect. By examining
librarians' conceptions of their pedagogical tasks and relating this to the
users' learning, it becomes possible to discern variations in librarians'
experiences of teaching. Moreover, it becomes clearer how librarians
themselves look upon their pedagogical role, teaching ability and needs
when they are expected to fulfil such tasks in their everyday working life
with respect to their conceptions of users' needs and demands.
Theoretically, the study takes its departure point in the core issues of
library- and information science; information seeking, information use,
user studies, and user education. Furthermore, the study is inspired by
phenomenographical learning theories which shed light on issues such as
pedagogical competence and its relations to conceptions of knowledge,
teaching and learning. The issues have been addressed  through
qualitative interviews with eight librarians and supplemented with a
literature study. The results of the study are presented in systematically
grouped categories of quotations that reflect different views. The results
suggest that librarians include pedagogical aspects in their conceptions of
their professional role to a considerable extent. However, librarians tend
to differ in their conceptions of learning and information literacy, which,
in turn, affects their methods in user education and the content they put
into it.
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1. Inledning

I samhället efterfrågas en hög kompetens hos allmänheten som kan svara mot
arbetsmarknadens växande krav på förnyelseförmåga och flexibilitet i en alltmer
internationaliserad värld med en accelererande kunskapstillväxt. I de nya kraven, både i
arbetsliv och i utbildning, betonas informationskompetens hos studenter som en
väsentlig förmåga.

I läroplanerna för de obligatoriska och frivilliga skolformerna finns ett intresse för
denna särskilda kompetens hos lärare och elever gällande kunskapsbildning och lärande.
Skolans uppgift är att sträva efter att varje elev lär sig att använda sina kunskaper som
redskap att formulera och pröva antaganden och lösa problem. Eleverna ska också
reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och
förhållanden (Lpo/Lpf 1994). Trots att många skolor numera övergivit de
behavioristiska synsätten på lärande, i den meningen att undervisning baseras på
stimuli- och responsmodeller eller den s.k. överföringsmodellen, lever denna syn på
lärande seglivat kvar i många skolor. De ökande samhälleliga kraven på kompetens har
lett fram till att undervisningen har börjat förändras mot ett mer elevaktivt och
problembaserat lärande, vilket har kommit att påverka bibliotekets och bibliotekariers
pedagogiska roll.

I skolornas läroplaner, Lpo 94 och Lpf 94, står bl.a. att skolan ska ha som mål att skapa
de bästa förutsättningarna för elevernas kunskapsutveckling med hjälp av erfarenheter i
det omgivande samhället samt att eleverna själva ska kunna ”… söka sig till
saklitteratur, skönlitteratur och övrigt kulturutbud …” (Lpf 94, s. 12). Vidare står i
läroplanen för det obligatoriska skolväsendet att skolans uppdrag är: ”… att främja
lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper.” För att: ”Eleverna ska kunna
orientera sig i en komplex verklighet, med stort informationsflöde och en snabb
förändringstakt.” (Lpo 94, s. 7) Trots att ordet ”bibliotek” inte förekommer i
läroplanstexten, menar vi att biblioteken och bibliotekarierna är mycket lämpade att
tillgodose dessa mål och riktlinjer.

Jämförelsevis har folkbiblioteken sedan 1990-talet fått en större och viktigare roll i
utbildningssammanhang. Studier gjorda av bl.a. Gudrun Thórsteinsdóttir (1997) samt
Statens kulturråd (1999) bekräftar detta. Thórsteinsdóttirs undersökning visar att allt fler
högskolestuderande av olika anledningar vänder sig till folkbiblioteken för anskaffandet
av kurslitteratur. I utredningen gjord av Statens kulturråd (1999) gällande
skolbibliotekens ofta ojämna fördelning och dåliga standard, visar det sig att
skolbiblioteken inte kombineras med undervisningen i tillräckligt hög grad, vilket bl.a.
resulterar i att folkbiblioteken används för utbildning för studerande på alla nivåer, från
grundskola till gymnasium och högskola. Dessutom slås allt fler skolbibliotek samman
med folkbiblioteken, vanligen p.g.a. kommunernas bristande ekonomiska resurser.

Det här påverkar förstås kraven på en utveckling av bibliotekariers pedagogiska roll och
kompetens då användargruppen studenter ökat kraftigt på flera typer av bibliotek. Vid
Unescos generalkonferens 1999 antogs ett skolbiblioteksmanifest som från
demokratiska och pedagogiska utgångspunkter fastslår skolbibliotekets betydelse.
Särskilt understruket i dokumentet är kravet att det i skolbiblioteken ska finnas
fackutbildad personal. ”Kunskaper i biblioteksadministration, informationshantering
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och pedagogik är en förutsättning för att bedriva en effektiv skolbiblioteksverksamhet.”
(Svenska Unescorådet 2000, s. 18) Vidare sägs att skolbibliotekarierna måste ha den
kompetens som behövs för att stödja elever och lärare vid informationssökning.
Skolbibliotekarierna bör därför ges möjlighet till fortlöpande kompetensutveckling (s.
18). I folkbiblioteksmanifestet från 1994, framhålls folkbibliotekets betydelse för
utbildning. Även här framhålls vikten av fortbildning av bibliotekarier då de ska fungera
aktivt som förmedlare av bibliotekets resurser och ge fullgod kvalitet på bibliotekets
tjänster (s. 12). Manifestet har utformats i samarbete med International Federation of
Library Associations and Institutions, IFLA (Svenska Unescorådet 2000). I en
kunskapsöversikt gällande skolbibliotekens pedagogiska funktion har framkommit att
regeringen har i uppdrag att bl.a. förstärka och utveckla skolbibliotekens pedagogiska
roll (Limberg 2002, s. 5). I en undersökning av Krister Johannesson och Ola Pilerot
(2000) gällande högskolepedagogers uppfattningar av informationskompetens framgår
att en klar majoritet av de intervjuade högskolepedagogerna menar att det är biblioteket
som bör hållas huvudansvarigt för att studenter utvecklar informationskompetens.

Vi har därför för avsikt att i vår studie behandla bibliotekariers pedagogiska insatser och
kompetens som pedagoger. Intresset för området väcktes under 5-poängskursen
Informationssökning och lärande som vi läste höstterminen 2000 på C-nivå i biblioteks-
och informationsvetenskap (förkortas här b&i) vid Bibliotekshögskolan i Borås. Vi
insåg vikten av att som blivande bibliotekarier kunna lära biblioteksanvändare att lära
sig söka och använda information. Vilka är de pedagogiska kvalifikationerna när man
lär andra att lära? Vilka kvalifikationer har en pedagogisk bibliotekarie och var, när och
hur sker insatserna för att lära andra att lära? Detta är några av många frågor som har
intresserat oss, och som har lett oss fram till beslutet att behandla bibliotekariers
pedagogiska roll i vår magisteruppsats.

1. 1 Bakgrund

Bibliotekarierollen har på senare tid flitigt debatterats i samhället, bl.a. med tanke på
informationsteknikens snabba framväxt och därmed frågan huruvida biblioteken
kommer att finnas kvar i den form de har idag. Då förändrade arbetssätt alltmer införs i
skolorna, diskuteras inom bibliotekariekåren den pedagogiska rollen, men
förhållandevis lite forskning finns angående det som specifikt rör bibliotekariens
pedagogiska roll. Vi har dock funnit ett fåtal magisteruppsatser gjorda inom b&i som i
allmänna drag behandlar de pedagogiska och de didaktiska delarna av
bibliotekarierollen (se avsnitt 1.1.2). Under 2001 och senare har det kommit flera
magisteruppsatser rörande informationskompetensens innebörd och betydelse för
utbildningssystem och studenter, som ju indirekt påverkar den pedagogiska delen av
bibliotekarierollen (se Karlsson 2001; Eld 2001). Rollen som lärare/pedagog är däremot
betydligt mera utforskad inom andra ämnesområden, och vi har därför också tagit del av
sådan forskning, då vi studerar bibliotekarien som pedagog.

Forskningsläget vid starten av vårt uppsatsskrivande visade att förhållandevis få
undersökningar hade gjorts rörande bibliotekariers pedagogiska roll. Aktuell forskning
visar emellertid på motsatsen – nu är området mera utforskat vilket, som vi ser det,
tyder på att denna aspekt inom ämnet är aktuell och intressant, men också att ytterligare
forskning om den pedagogiska yrkesrollen hos bibliotekarier har efterfrågats. I Louise
Limbergs (2002, kap. 3.5) kunskapsöversikt om skolbibliotekets pedagogiska roll finns
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exempel på ett stort antal nationella och internationella studier där det bl.a. framgår att
huvuddelen av bibliotekariers arbetstid används till undervisning och handledning i
informationssökning. Även i Patrik Bergvalls och Sofia Edenholms (2000)
magisteruppsats finns en kartläggning över nationell och internationell, främst
amerikansk och kanadensisk, forskning rörande skolbibliotekens integrering i
undervisningen, samt skolbibliotekariens yrkesroll. Av den forskningen framgår att
biblioteken och skolbibliotekarierna fyller viktiga funktioner i undervisningen.

Vi menar att vår undersökning har betydelse dels inom biblioteks- och
informationsvetenskapen, dels inom pedagogiken för att inom dessa ämnen lyfta fram
bibliotekariers roll och kompetens som pedagoger. Då vi menar att dessa ämnen ligger
nära varandra i mångt och mycket, trots stora skillnader, kan de således stimulera
varandra genom forskning om lärande, särskilt gällande informationssökning och
informationsanvändning. Undersökningar av detta slag kan leda till ett fördjupat
samarbete bibliotekarier och lärare emellan och därmed gynna studenter på olika nivåer.
I ett större pågående projekt (Limberg & Folkesson 2001) finansierat av skolverket,
kallat IDOL-projektet (Informationssökning, didaktik och lärande), pågår forskning om
informationssökningens didaktik i mötet mellan teori och praktik. De två forskarna är
verksamma vid Bibliotekshögskolan i Borås och vid institutionen för Pedagogik och
didaktik vid Göteborgs universitet.

1. 1. 2 Yrkesrollens innebörd och förändring

Problembaserat lärande, kallat PBL, (se PBL avsnitt 1.3) används i allt högre grad i
grundskolor, gymnasieskolor, vid högskolor och universitet. Vi har här ingen avsikt att
ingående redogöra för vad PBL innebär, men ger en enkel och kort introduktion då
undervisningsformen har stor betydelse för bibliotekariens roll i sammanhanget. Enligt
Egidius (1999) tar PBL-undervisning sin utgångspunkt i en företeelse eller ett problem
hämtat direkt ifrån en verksamhet eller från verkligheten. Utifrån problemet lär sig de
studerande relevanta begrepp och termer från såväl teori som praktik och ser därmed
sammanhang i ett problem. I denna form av lärande tränar sig de studerande att söka
och strukturera det vetande som behövs för att lösa uppgiften (s. 16f).  ”PBL är en
särskild form av uppgiftsbaserat lärande, nämligen sådant som tar sin utgångspunkt i
något underligt eller otillfredsställande och som kräver logiskt tänkande och
systematisk kunskapssökning för att man ska kunna förklara respektive hantera det.”
(Ibid s. 18).

Skolornas förändrade arbetssätt i riktning mot PBL har även inneburit att
bibliotekariernas roll till viss del förändrats. Bibliotekariernas pedagogiska resurser
utnyttjas nu i högre grad än tidigare. Kompetensen kommer till användning då
bibliotekariens uppgift blir att visa på möjliga vägar till information – inte leta fram
”rätt” svar (Limberg 1997, s. 24f). En annan viktig uppgift för bibliotekarien är att sätta
sig in i hur eleverna tänker och uppfattar uppgifter av skilda slag, samt att ha en
genomtänkt syn på kunskap (Runesson 1995, s. 13f och Tiller 1999, s. 57f).
Bibliotekariens pedagogiska uppgifter blir tydliga i olika arbetsområden, men särskilt i
referensarbetet och i användarundervisningen (se användarundervisning avsnitt 1.3) där
undervisning i informationssökning och informationsanvändning ingår.
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I en magisteruppsats av Jesper Ducander (1997) beskrivs utbildning i biblioteks- och
informationsforskning samt bibliotekarierollen (se yrkesroll avsnitt 1.4). Ducander
skriver om bibliotekarierollens förändring och om hur kompetensen i framtiden
förmodligen kommer att förändras bl.a. beroende på informationsteknikens snabba
framväxt.

Analysen av utbildningarna och bibliotekarierollen görs utifrån kursbeskrivningar av
utbildningarna i b&i samt intervjuer med bl.a. kursansvariga. Det innebär att den
yrkesroll som beskrivs i uppsatsen är en bibliotekarieroll som ännu inte formats av olika
sorters arbetsuppgifter eller olika sorters bibliotek. Här framkommer alltså endast den
roll som utbildningarna ger upphov till, och som i slutänden ger en identitet som är
generell och gemensam för alla bibliotekarier.1 Den allmänna kompetensen gör att de
blivande bibliotekarierna kan tjänstgöra vid alla typer av bibliotek och där utföra
förekommande arbetsuppgifter. På de respektive arbetsplatserna utvecklas sedan de
specifika rollerna.

Ducander menar att bibliotekarien med sin generella kompetens är förändringsbenägen
och därför har lätt att ta emot nya influenser och företeelser – något som han anser vara
nödvändigt. En bibliotekarie organiserar och strukturerar information samt söker och
återfinner densamma. Rollen som bibliotekarie blir här att fungera som lots i
informationshavet, för att där navigera rätt och återfinna information i flera skilda
medier. Ducander framhåller i detta sammanhang bibliotekariers goda IT-kunskaper och
förmåga att tänka organisatoriskt. På grund av IT-utvecklingen på biblioteken finns en
rädsla att bibliotekens kulturförmedlande roll kommer att minska, men Ducander fann
bland enkätsvaren att informanterna tyckte den kulturrelaterade rollen var lika viktig
som den informationsrelaterade. Den roll som de yrkesverksamma informanterna
framhöll som utmärkande var den pedagogiska. Den kommer i framtiden, enligt
Ducander, att stärkas på alla typer av bibliotek i och med att PBL i allt högre grad införs
i utbildningar av skilda slag, och den pedagogiska rollen kommer också att ses som en
viktig del i andra utbildningssammanhang i samhället.

Katrin Glimstedt (1997) presenterar i sin magisteruppsats några intervjuade
forskningsbibliotekariers uppfattning av sitt yrke. Dessa menar att kunskapen om hur
man söker och använder information behärskas av allt fler användare, och att
bibliotekets roll som informationscentral har blivit större och viktigare. Här framhålls
också att biblioteket inte längre bara är en plats för förvärv och förvaring av litteratur,
då just tillhandahållandet av medier och framförallt icketryckt information i allt högre
grad efterfrågas. Yrkesrollen har på en förhållandevis kort tid kraftigt förändrats i och
med IT och det ökade informationsflödet, och därmed har kraven på bibliotekariens
kompetens ökat. Man ska som kompetent bibliotekarie bl.a. underhålla och utveckla sin
egen informationskompetens och kunna hantera information genom att samordna hur
relevanta medier fungerar som en del i en helhet. Av vikt är också att ständigt
underhålla sin kompetens inom bibliotekets alla områden. En bibliotekarie ska även visa
öppenhet, nyfikenhet, vilja att lära samt vara lyhörd för användarna, menar flera av
informanterna i undersökningen. En av bibliotekarierna hävdar att något av det
viktigaste som bör utmärka en kompetent bibliotekarie är intellektuell kreativitet, d.v.s.
att kunna göra synteser och inte i så hög grad utgå ifrån regler, utan istället ifrån
                                                
1 Dock intervjuades några yrkesverksamma bibliotekarier – detta för att få åsikter från fältet. En enkät
delades ut till b&i-studenter, men svarsfrekvensen var låg och den ansågs därför inte kunna representera
gruppen. Endast delar av den har därför använts i analysen.
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verkligheten. Då, 1997, framhölls också vikten av att inte vara främmande för ny teknik,
något som kanske inte skulle talas om i samma utsträckning i dag då användningen av
de tekniska verktygen blivit mera allmänt förekommande.

I sin magisteruppsats undersöker Jenny Löfkvist (2000) var gränsen går mellan
gymnasiebibliotekariers och lärares pedagogiska yrkesroll. Hon har också funnit
faktorer som påverkar yrkesrollen för gymnasiebibliotekarier. De bibliotekarier och
lärare vid en gymnasieskola som hon intervjuade delade på uppgiften att lära elever
söka och använda information. Till bibliotekariernas uppgift hörde att undervisa elever
om strategier i informationssökning, medan lärarna hade uppgiften att undervisa elever
om hur man värderar information och hur man kritiskt förhåller sig till olika
informationskällor. Bibliotekarierna hade föreslagit att de tillsammans med lärarna
skulle handleda elever i att utveckla färdigheter i hantering av information, särskilt
gällande sökning, värdering och urval. De flesta av lärarna var dock inte intresserade av
ett sådant samarbete. De uppskattade inte heller förslaget från bibliotekarierna att
biblioteksundervisningen vid något tillfälle skulle integreras i ämnesundervisningen. Att
lärarna kände motstånd mot integration och samarbete tror Löfkvist beror på att lärarna
ville försvara undervisningens verksamhetsområde, som av tradition tillhört dem, mot
intrång från andra yrkesgrupper. Faktorer som påverkar gymnasiebibliotekariers
yrkesroll menar Löfkvist är faktorer i skolans organisation, t.ex. införandet av ny teknik
i biblioteket. Läroplanernas utformning kan även ha betydelse då det i dem poängteras
att eleverna självständigt ska träna färdigheter i hantering av information. Lärares och
bibliotekariers agerande är ytterligare en faktor. Yrkesgrupperna kan välja att lämna
eller ta till sig arbetsuppgifter som av tradition tillhört den ena eller den andra gruppen.
Slutligen påverkas bibliotekariers roll, enligt Löfkvist, av forskare och författare som
teoretiskt knyter nya arbetsuppgifter till bibliotekariers verksamhetsområde.

Limberg rapporterar i sin kunskapsöversikt (2002, kap.3) om skolbibliotekets
pedagogiska roll, att bibliotekarier fått eller tagit ett betydande ansvar för introduktion
och utveckling av informations-, kommunikations- och teknikrelaterade redskap, så
kallade IKT-redskap, som till exempel pedagogiska dataspel och andra
inlärningsprogram. Innan Internet slagit igenom i skolan fanns redan bibliotekskataloger
och utlåningssystem datoriserade - något som kan tillskrivas bibliotekarien - som gjorde
rutiner enklare för användaren i sökning och användning av information. Limberg finner
även att flera forskare betonar vikten av undervisning som syftar till förståelse av
informationssökning och informationsanvändning i stället för undervisning om teknik
och procedurer. En slutsats som Limberg lyfter fram är behovet av att bibliotekarier
utvecklar och förändrar sin undervisning för att tillmötesgå användarna.

1. 2 Syfte och frågeställningar

Allt fler kategorier av användare (se användare avsnitt 1.4) kommer till biblioteken för
att söka information. Bland annat på grund av den stora informationsmängden i dagens
samhälle behöver åtskilliga av dem allt mera hjälp och stöd att söka, kritiskt granska
och överhuvudtaget hantera information. Vi har också förstått av samtal med
verksamma bibliotekarier att många bibliotekarier i allmänhet upplever att det finns
vissa pedagogiska svårigheter med att främja användarnas informationskompetens.
Vilka skilda uppfattningar har bibliotekarier av sin pedagogiska roll för att utveckla
användarnas informationskompetens? På vilka sätt vill bibliotekarier utveckla sin
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pedagogiska kompetens för att bättre motsvara användarnas behov? Med hänvisning till
ovanstående forskning som ger uttryck för ett ökat behov av bibliotekariers pedagogiska
och didaktiska funktioner, avser vi att undersöka den pedagogiska rollen.

Syftet med denna studie är att undersöka en grupp bibliotekariers syn på sitt
pedagogiska arbete, hur de aktivt medverkar till att vidareutveckla och skapa
förutsättningar för användarens lärande via informationssökning och
informationsanvändning. Genom att undersöka bibliotekariernas uppfattningar av det
pedagogiska arbetet i förhållande till användarens lärande, söker vi kvalitativa
variationer av bibliotekariernas uppfattningar av sin pedagogiska roll.
Frågeställningarna lyder:

• Hur uppfattar en grupp bibliotekarier begreppet lärande?

• Hur ser dessa bibliotekarier på sin pedagogiska roll i förhållande till
användarens lärande?

• Hur uppfattar en grupp bibliotekarier begreppet informationskompetens?

• Vad saknar dessa bibliotekarier i sin pedagogiska kompetens för att kunna
utveckla lärandet hos användaren?

1. 3 Begreppsdefinitioner och ordförklaringar

I uppsatsen förekommer vissa för ämnet centrala termer och begrepp. Vi vill här för
läsaren klargöra dessa samt visa hur vi ser på och använder dem i vår text. Dessa
redovisas här i bokstavsordning.

Användare

Användare är de personer som på olika sätt använder sig av bibliotekets tjänster
och/eller resurser. Detta kan ske i det fysiska biblioteket såväl som från andra platser via
informationsteknik. Som synonym förekommer ibland termen brukare. Enligt Birger
Hjørland (1992, s. 15) avses inom b&i-forskningen med termen även de personer som
inte använder bibliotekets tjänster då dessa personer ses som potentiella användare. Vi
avser dock de personer som anlitar biblioteket (såväl det fysiska som det elektroniska)
och dess resurser.

Användarundervisning / Användarutbildning

Inom biblioteks- och informationsvetenskapen intresserar man sig mycket för vilken
roll informationssökningen spelar i forskningsprocessen (Hjørland 1992, s. 16). Med
begreppen användarundervisning och användarutbildning avser vi den undervisning och
de instruktioner på ett bibliotek som ges av bibliotekarie, eller i visa fall av lärare, i
fråga om hur man som användare t.ex. hittar i biblioteket, hur man bäst utnyttjar
resurser och medier i biblioteket eller hur man använder sig av bibliotekets katalog och
databaser och World Wide Web (www) för att söka information.
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I ny forskning poängteras vikten av att i användarutbildningen undervisa om hur
information används, d.v.s. hur man gör bruk av det sökta och funna materialet för att
skapa ny kunskap. Där framhålls också att undervisning i informationssökning ska utgå
ifrån användarens perspektiv och att en stor del av undervisningens fokus bör ligga på
användningen av information (se Limberg 1998; Limberg, Hultgren & Jarneving 2002).
I vårt sätt att behandla begreppen ingår alla ovan nämnda komponenter, d.v.s. både
sökning och användning av information.

Didaktik

Termen betyder undervisningslära. Didaktiken rör normativa frågor om t.ex. vad som
ska undervisas – en innehållsaspekt, hur det ska undervisas – en förmedlingsaspekt,
samt i vilket syfte något ska undervisas – en målaspekt (Brandtzaeg- Grundem 1996).
Didaktik som forskningsområde kan ses som en central verksamhet inom vetenskapen
pedagogik. Inom det didaktiska forskningsområdet belyses undervisning och lärande
inte bara inom skolan som institution då forskningen behandlar kunskapandets och
lärandets förutsättningar och konsekvenser i ett vidare perspektiv (Säfström 2000, s. 7)
(Jfr. ”Pedagogik” nedan).

Informant / Respondent

Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang (1991, s. 114f) anser att det är skillnad på
dessa termer. De menar att informanten är den person i en undersökning som ser på eller
talar om en grupp utifrån, medan respondenten fungerar som förstahandsinformatör,
d.v.s. den som talar för sig själv eller för sin grupp. Vi skiljer inte på termerna utan
använder dem synonymt i uppsatsen.

Informationssökning

I vissa uppslagsverk står att ”informationssökning” innebär sökning av datorbaserad
information (se t.ex. NE 1992), alltså sådan information som finns lagrad i t.ex.
databaser. Inom andra discipliner, däribland b&i, har begreppet börjat få en vidare
definition och omfattar även användning av information (Limberg 1998; Limberg,
Hultgren & Jarneving 2002). Termen informationssökning innebär att på olika sätt söka
och använda litteratur samt annan information för skilda ändamål oberoende av källans
form (Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, s. 13). Informationssökning kan ske på
många olika sätt; med hjälp av exempelvis uppslagsverk, bibliografier,
innehållsförteckningar och noter, register av olika slag, men även i kataloger och andra
databaser, eller genom samtal. Med termen informationssökning avser vi alltså inte
enbart den datorbaserade informationssökningen, utan ser begreppet i ett vidare
perspektiv. Begreppet information behandlas nedan, i teoriavsnittet (se kap. 2.1).

Informationssystem

Exempel på informationssystem kan vara ett museum, en dator, eller en sökmaskin som
t.ex. Google på Internet. Termen (Hjørland 1992, s. 88) är central inom b&i och
betraktas ur systemteoretisk synvinkel där man studerar samspelet mellan element och
helheter som förslagsvis kan utgöra kommunikation inom t.ex. ett bibliotek eller
kommunikation mellan biblioteket och t.ex. användaren. Begreppet
informationsssystem hänger naturligtvis samman med begreppet information som vi
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behandlar i teorikapitlet i avsnitt 2.1. På ett liknande sätt beskriver Buckland (1991)
begreppet då han poängterar att det är bruket av, interaktioner och relationer mellan
t.ex. ett bibliotek och dess användare som utgör den största delen av systemet (s. 27).
Detta är den definition vi avser att följa och termen används i uppsatsen synonymt med
system och informationssökningssystem.

Litteratur och medier/media

Enligt Hjørland (1992) betecknar begreppet medier: ”… den fysiske substans, agent
eller kanal, der transporterer en bestemt meddelse eller et bestemt budskab.” (1992, s.
136) Termerna litteratur och medier/media behandlar vi således som bärare av
information - såväl tryckt som otryckt, av olika slag såsom böcker, tidskrifter, CD-rom
etc.

Student och elev

Med termerna avses personer på alla nivåer inom grundskola, gymnasium, komvux
samt högskola/universitet. Termerna student och elev används i uppsatsen synonymt.

PBU / PBL / PBI

De två förstnämnda termerna är förkortningar för problembaserad undervisning och för
problembaserat lärande. Dessa termer betecknar en undervisningsform och ett
förhållningssätt i skolor där studenter arbetar på ett forskningsliknade sätt, d.v.s. de
formulerar ett inlärningsbehov för att lösa uppgifter utifrån ett problem som de själva
formulerat. Studenterna arbetar i s.k. basgrupper med en handledare och formulerar ett
problem samt en eller flera frågor utifrån en given uppgift som ska lösas. Arbetsformen
används i grundskolor, gymnasieskolor och på högskolor och universitet. Förkortningen
PBI står för problembaserad inlärning (Egidius 1999). Detta begrepp förekommer inte i
uppsatsen, då inlärning associerar till en s.k. överföringsmetafor, d.v.s. att lära in något
av någon, som inte stämmer överens med den fenomenografiska och till viss del
sociokulturella synen på lärande som vi avser att använda i uppsatsen. Termen inlärning
används i uppsatsen i begränsad utsträckning, men i förkommande fall då det av
språkliga skäl är nödvändigt. I engelskan skiljer man på termerna learning (att lära sig,
inlärning) och education (undervisning). Om man på svenska enbart använder termen
lärande, riskeras misstolkningar eftersom ordet kan stå både för ”att undervisa” och för
”att lära [sig]”.

Pedagogik

I Nationalencyklopedin står att ordet pedagog härstammar från grekiskans paidagogo’s,
av pai’s, ’barn’ och agogo´s ’ledare’. Detta syftar på den slav som i antikens Grekland
följde barnet till och från skolan eller idrottsplatsen. Vidare står att ordet pedagogik hör
till uppfostran eller undervisning och att ämnet handlar om vetande och metoder som
tillämpas i uppfostran och undervisning. Enligt Torsten Husén, professor i pedagogik,
omfattar ämnet pedagogik numera också den påverkan av attityder och beteenden
utöver förmedling av kunskaper och kompetenser som inte är av direkt skolmässig
karaktär och därför bör läran om uppfostran och undervisning betraktas i ett vidare
politiskt-filosofiskt, socialt och historiskt sammanhang (Husén 1994). Denna definition
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är omfattande men tydlig varför vi följer den. I detta sammanhang kan nämnas att
”Pedagogik” är ett överordnat samlingsbegrepp där disciplinen didaktik ingår.

Yrkesroll

Med begreppen avser vi olika yrkesmässiga förväntningar som ställs på innehavaren
och som påverkar dennes förhållningssätt till sig själv och till sitt yrke eller
sysselsättning. Dessa förväntningar kan komma ifrån innehavaren själv, ifrån kolleger
och/eller ifrån omgivningen.

I Att lära en yrkesroll skriver Henny Olsson och Mats Gullberg (1986) om begreppet
yrkesroll. Till en bestämd yrkesroll kopplas kunskaper, värderingar, intressen och
attityder. De menar vidare att man till begreppet kan koppla de förväntningar som
kommer ifrån omgivningen, främst ifrån allmänheten. Det kan också röra sig om
kulturmönster i form av attityder och värderingar, men även om yrkesinnehavarens
perception av omgivningens förväntningar, samt innehavarens egna beteenden (s.5).
Yrkesrollens utformning definieras alltså i relation till andra aktörer. Yrkesrollen hänger
således dels samman med de förväntningar individen uppfattar att andra aktörer ställer,
dels med det uppdrag som yrkesgruppen har, samt med innehavarens egna attityder.

Det som gör att yrkesrollen utvecklas eller förändras kan ha sin grund i samhälleliga
faktorer som t.ex. lagar och avtal, i organisatoriska faktorer som t.ex. lokala
bestämmelser och avtal, och/eller i individuella faktorer som t.ex. värderingar och
attityder (Olsson & Gullberg 1986, s.10).

1. 4 Vår litteratursökning och informationsanvändning

Vi har sökt litteratur i ett flertal bibliotekskataloger och andra databaser. I huvudsak har
sökning skett i kataloger vid högskolebiblioteket i Borås, universitetsbiblioteket i
Göteborg (där bl.a. Pedagogiska biblioteket och Kurs- och Tidningsbiblioteket ingår),
stadsbiblioteket i Göteborg samt i Mölnlycke folk/skolbibliotek. Sökning efter främst
artiklar och uppsatser har också skett med hjälp av söktjänsterna AltaVista och Google.
Vidare har vi använt LIBRIS, Nordiskt BDI-index, EBSCO och LISA. De senare är
databaser för svensk och utländsk (främst engelskspråkig) litteratur inom ämnena
pedagogik och b&i. Vi har haft stor hjälp av att studera litteraturens
referensförteckningar, d.v.s. gjort s.k. kedjesökning, för att få förslag till ytterligare
litteratur. På svenska och engelska har vi använt oss av söktermer som bl.a.
bibliotekarie, roll, informationskompetens, lärande, undervisning och pedagogik – ord
som vi trunkerat för att få variation i ”träffarna”. Termerna har såväl kombinerats på
olika sätt t.ex. med namn på särskilda författare, som använts enskilt. Sökningarna har
oftast varit lyckosamma, d.v.s. vi har i rätt stor utsträckning funnit vad vi sökt.

1. 5 Disposition

Nedan följer en kort beskrivning om vad uppsatsens olika avsnitt handlar om: I kapitel 1
finns inledning, syfte och problem med frågeställningar. Särskilda begrepp definieras
och en kort beskrivning ges av vår litteratursökning. Kapitel 2 beskriver tidigare
forskning och teorier kring informationssökning, användarundervisning på bibliotek,
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kompetensbegrepp samt teorier om kunskap och lärande. I kapitel 3 behandlar vi den
fenomenografiska ansatsen som bl. a. används som forskningsmetod, samt beskriver
tillvägagångssättet av undersökningen. Kapitel 4 presenterar resultatet av
undersökningen, d.v.s. de kategorier som identifierats gällande informanternas
kvalitativt skilda uppfattningar av begreppen lärande och informationskompetens, deras
syften med användarundervisning. Där finns också en resultatsammanfattning. I kapitel
5 förs en diskussion av undersökningens resultat, med tyngdpunkt på didaktik och
pedagogik. Slutsatserna presenteras i kapitel 6, tillsammans med en kort diskussion av
metoden. Förslag ges även till vidare forskning. I kapitel 7 sammanfattas hela uppsatsen
och därefter finns referenserna. Sist finns en bilaga innehållande de frågor vi ställde i
intervjun.
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2. Tidigare forskning och teori

I detta kapitel presenterar vi de för studien mest betydelsefulla iakttagelserna i
litteraturen som berör informationssökning och informationsanvändning,
användarundervisning, kompetens samt kunskap och lärande.

2. 1 Information

”Information” är ett begrepp som har skiftande betydelser. I vardagligt tal skiljer man
vanligen inte på begreppen ”information”, ”data” och ”fakta”. I Nationalencyklopedin
förklarar Sten Henriksson (1992) begreppet information som en generell beteckning för
ett meningsfullt innehåll som överförs vid kommunikation. Han menar emellertid också
att gränsdragningen mellan information och kunskap är oklar. ”Information” kan vara
en förutsättning för kunskap med betydelsen djupare insikt. Begreppet kan också
uppfattas som resultatet av ett meddelande. Information uppstår först när denna tolkas
av mottagaren. Termen kan även användas för att beteckna ett kunskapsinnehåll i ett
meddelande till skillnad från ”data” som utgör en yttre form, eller den kodning som
överbringar innehållet (s. 454).

Inom biblioteks- och informationsvetenskapen är begreppet information av central
betydelse. För Michael Buckland (1991) har begreppet flytande gränser men tre skilda
betydelser: Information som process: Att någon får kännedom om något samt att det
någon vet förändras efter det att hon informerats. Information som vetande: Något som
minskar eller ökar en människas osäkerhet gällande kunskap och vetande. Information
som föremål: Information som data eller dokument (s. 3).

Emin Tengström (1987, s. 86f) ser begreppet på liknande sätt då han ger en beskrivning
av skillnaderna mellan ”information”, ”data” och ”kunskap”. Enligt honom kan data
dels vara synonymt med upplysning, dels synonymt med lagrad information i dokument
i digital form (s.k. ettor och nollor) eller som tecken. Data kan också sägas utgöra
”potentiell information” då en mottagare i en kommunikation tillgodogör sig
information genom tolkning av data. Information kan därför uppfattas som ”tolkade
data”. Tillgodogjord information kan ge potentiell kunskap i en ”komplex mental
process.” (s. 87)

Dessa tolkningar av begreppet gör att vi förstår ”information” som något som dels kan
ses som en upplysning, dels som en sorts kod för upplysning och dels som något som
först måste tolkas för att ha en innebörd av något slag. Bucklands (1991) ”information
som ting” ser vi som texter, böcker eller dokument av andra slag. Vi ställer oss här
bakom hans definition av begreppet. Tack vare att denna tolkning har flytande gränser
men ändå definierar vad som avses, kan begreppet förstås och användas i en vidare
bemärkelse.
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2. 2 Informationssökning

Informationssökning är en grundläggande aktivitet i människors liv. Man söker och
använder information för att utveckla och fördjupa sina kunskaper om det som är känt
eller okänt runt omkring sig. Vi vill dock åter poängtera att informationssökning inte är
något som man enbart ägnar sig åt elektroniskt via en dator, eller på bibliotek som
student medan man går i skolan. Alla söker vi ju så gott som dagligen information på
olika platser och i olika källor. Informationssökning och informationsanvändning kan
gälla allt ifrån att ta reda på hur en sjukdom utvecklar sig, till hur man på bästa sätt kan
lösa en uppgift på sitt arbete, eller gälla sökning efter relevant litteratur eller
betydelsefulla referenser i en forskningssituation som denna. Informationen kan
naturligtvis också ha olika karaktär, och till exempel vara elektronisk, tryckt eller
muntlig.

I större delen av litteraturen rörande informationssökning framgår att man inom b&i-
forskningen alltmer ser informationssökningen som en process där man fokuserar på
användarens förståelse för informationssökning, istället för på söktekniker och specifika
källor, det vill säga att bibliotekarier i högre grad i undervisningen inriktar sig på själva
användningen av informationen istället för på hur användaren söker och finner
information (Limberg 2002, kap.3).

Informationssökningsförmåga kan ses som en färdighet. Man känner då till sökstrategier
och relevanta informationskällor och behärskar en mängd tekniker som i sin tur av kan
förmedlas genom överföring. Informationssökning kan även ses som en process som
visar på dess komplexitet (se avsnitt 2.2.1). Sett utifrån processperspektivet kan man
finna uppslag till hur t.ex. användarutbildning kan formas för att möta de problem som
användaren stöter på vid informationssökningen. Även om informationssökning
(Limberg 1998) ses som en process så finns det flera tolkningar av hur den konstitueras.
Några gemensamma nämnare kan sägas vara: informationsbehov, formulering av
sökfråga och relevansbedömning.

Vi använder begreppet ur processperspektivet. I uppsatsen kommer vi att fokusera på
den informationssökning (och informationsanvändning) där användarens intresse riktar
sig mot exempelvis ett uppsatsarbete eller en temauppgift och där bibliotekarier med
hjälp av tillämpad pedagogik, t.ex. genom att öka tillgängligheten till
informationskällorna, kan bistå användaren med detta. Nedan ges en översikt av den
process som man som informationssökare går igenom.

2. 2. 1 Informationssökningsprocessen

Informationssökningsprocessen, som i inlärningssammanhang är en del av
inlärningsprocessen, innebär att man som människa själv skapar sin kunskap och hela
tiden strävar efter att söka mening i information för att kunna lägga den till sina tidigare
erfarenheter. Processen kännetecknas av en kedja där tankar, känslor och handlingar
samspelar med varandra och skapar nya tankar, känslor och handlingar (Kuhlthau 1993,
s. 4). Informationssökningsprocessen är komplex, dynamisk och individuell och
beskrivs enligt Kuhlthau som flerdimensionell. Hon menar att ett dilemma uppstår hos
användaren då processen av meningsskapande sammanfaller med
informationssökningsprocessen (s. 113). Flera biblioteks- och informationsvetare har
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utforskat processen som man genomgår vid informationssökning inför ett större projekt.
De olika forskarna har fokuserat på olika saker och är inte överens om ifall
informationssökningsprocessen är linjär, d.v.s. att man går från steg ett och framåt, i
kronologisk ordning. Några av dem, däribland Limberg (1998, s. 211), menar att man
växlar mellan olika faser beroende på individ, informationens innehåll, skilda
omständigheter och kontext.

Carol Kuhlthau (1993), professor i b&i, har en processorienterad syn på
informationssökning och hennes teorietiska utgångspunkt är konstruktivistisk. Hon
fokuserade sin forskning på de olika reaktioner och beteenden som studenter gav uttryck
åt när de skulle söka information inför och i ett större arbete. Reaktionerna yttrade sig
bl. a i ängslan, förvirring och frustration (s. 34). Dessa känslor sammanfattas till det
som Kuhlthau kallar osäkerhetsprincipen (uncertainty principle).  Teorin definieras av
Kuhlthau enligt följande:

Uncertanity due to a lack of understanding, a gap in meaning, a limited construct initiates
the process of information seeking. Uncertainty is a cognitive state that commonly causes
affective symptoms of anxienty and lack of confidence. Uncertainty and anxiety can be
expected in the early stages of the Information Search Process. The affective symptoms of
uncertainty, confusion, and frustration are associated with vague, unclear thoughts about a
topic or question. As knowledge states shift to more clearly focused thoughts, a parallel
shift is noted in feelings of increased confidence (Kuhlthau 1993, s. xxiii).

Osäkerhetsprincipen innebär med andra ord att användaren befinner sig i ett tillstånd av
rådvillhet med vacklande tankar och känslor på grund av osäkerhet inför och i sin
uppgift att lösa ett problem. Orsakerna till osäkerhet är många, men en vanlig anledning
är att användaren har svårt att komma igång med sökningar då vad hon/han inte vet vad
hon/han är ute efter, eller att antalet ”träffar” är så stort att användaren inte klarar att
välja ut det som kan betecknas som betydelsefullt och väsentligt. Medan vissa forskare,
bl.a. Marcia Bates (1986) haft informationssystemets perspektiv och fokuserat på
sökteknik, dokument och källor, har Kuhlthau haft individens (användarens) perspektiv
och hon har därigenom skapat förståelse för att informationssökning också omfattar
osäkerhetskänslor och förvirring (s. 108). Innebörden av detta är som vi ser det, t.ex. att
användarundervisningen måste läggas upp på ett sätt som utgår ifrån användarens
perspektiv med hänsyn till dennes tankar och känslor inför och i informationssökningen,
och alltså inte utifrån bibliotekssystemets logik eller bibliotekskatalogens struktur (Se
vidare avsnitt 2.4).

Kuhlthaus forskning (s. 110) på användares erfarenheter av att söka och använda
information, samt deras ansträngningar att skaffa sig en djupare förståelse av
densamma, visar tydligt att dessa problem uppstår hos användaren, och Kuhlthau menar
att denna osäkerhetsprincip är en av de delar som ingår i inlärningsprocessen då man
ägnar sig åt informationssökning, särskilt under informationssökningsprocessens första
faser. Efter flera studier har Kuhlthau (s. 112f) via en modell skapat den aktiva och
individuella process man som informationssökare genomgår, då man ska lösa en större
uppgift. Modellen är emellertid en rambeskrivning, en metafor, för de vanligaste
erfarenheterna hos användaren, snarare än en exakt beskrivning av individuella
erfarenheter. Processens början och dess slut har heller inte de skarpa gränser som
modellen tycks visa, utan är mera flytande. Användaren (s. 111) skapar under
informationsanvändningen förståelse och mening, och konstruerar ett eget perspektiv på



14

sitt problem i processen. Från processens början till dess slut ökar självförtroendet och
förståelsen samtidigt som intresset för ämnet växer. Processen (s. 41-52) innehåller sex
olika steg eller faser, i tre skilda nivåer. Dessa nivåer (s. 111f) omfattar känslor, tankar
och handlingar, vilka innebär att Kuhlthau anlägger ett holistiskt perspektiv på
sökprocessen.

Denna helhetssyn på informationssökningsprocessen har, enligt Kuhlthau, inte helt
accepterats av forskare inom b&i, då man tidigare uteslutande fokuserat på de
handlingar som utförs i informationssökningen. De kognitiva aspekterna i processen har
dock i högre grad än tidigare börjat accepteras, liksom de affektiva aspekterna.
Kuhlthau ser informationssökningsprocessen som en konstruktionsprocess som utgör en
del av inlärningsprocessen. Processen kan vara mera cyklisk än modellen visar. De sex
stegen eller faserna i Kuhlthaus (s. 41-52) modell innehåller:

1. Inledning. Användaren ska inledningsvis välja ämne och inser att hon/han
behöver söka information för att kunna genomföra sin uppgift. Här infinner sig
ofta en stark osäkerhetskänsla och användaren diskuterar därför sitt ämnesval
med andra.

2. Val av ämne . Här utforskar användaren ämnet och ska nu välja metod eller
ansats för sitt ämnesval. Känslorna av osäkerhet börjar övergå i optimism och
tankarna centreras bl.a. på vilken information man kan tänkas finna, hur pass
omfattande uppgiften är och hur lång tid man har på sig att fullgöra uppgiften.
Användaren börjar söka information för att skaffa sig en överblick över ämnet
och en uppfattning om informationen. Man resonerar med andra om
informationens möjligheter. Om valet av ämne är svårt eller blir försenat,
infinner sig återigen ångest och osäkerhetskänslor.

3. Inledande informationssökning. Nu försöker användaren att skaffa sig en
överblick av ämnet som sådant. Denna situation upplevs av många som hotfull
och svår, och förvirring blandas med osäkerhet alltmedan tvivlen på den egna
förmågan och på informationssökningssystemen ökar. I denna fas är det svårt att
formulera sökfraser, då användaren inte är helt klar över vilka frågor som ska
ställas eller vilken information som önskas. Nu inleds en tid av mycket läsande
för att sätta sig in i ämnet och för att tillägna sig nya kunskaper på området.
Vanligt är i denna fas att många ger upp, för att istället försöka hitta ett annat
ämne.

4. Formulering av fokus . I denna fas ska användaren, av den hittills insamlade
informationen, rikta in sig och fokusera på något specifikt inom sitt valda ämne.
Problem och frågeställningar ska formuleras. Att formulera innebär hos
Kuhlthau att tänka, utveckla förståelse samt utvidga och definiera ett ämne av
informationen. Möjligheterna till att finna bra fokus ökar, då ämnet nu börjar
kännas hanterligt och självförtroendet återigen stiger. Informationen känns
meningsfull och användaren reflekterar över och talar om sitt ämne, gör
anteckningar och förfinar informationssökningen genom att läsa noter och
referenser i funnen litteratur. Ett klargjort fokus hjälper användaren i nästa steg i
processen.

5. Informationsinsamling. Nu inleds den verkliga insamlingsfasen. Tankarna
centreras med klart definierat fokus och användaren söker information på djupet
– allmän information om ämnet sållas bort. Nu kan användaren uttalat
specificera behovet och bedöma relevansen av informationen, och kan enklare ta
sig fram i informationssystem och källor samt be om hjälp av en bibliotekarie.



15

Ett ökat intresse infinner sig och självförtroendet ökar genom känslan av att
kunna genomföra sin uppgift.

6. Uppgiftens avslutning. Denna fas slutför informationssökningsprocessen.
Förberedelser startas för att redovisa eller för att använda sitt insamlade material.
Om sökningarna varit lyckosamma är här känslor av lättnad och tillfredsställelse
vanliga. Har sökningarna däremot inte gått bra finns naturligtvis känslor av
besvikelse och missmod. Nu går användaren igenom sitt insamlade material för
att kontrollera det och för att eventuellt komplettera med ytterligare information.

I vissa modeller av informationssökningsprocessen ingår också slutligen en fas där
presentation eller redovisning av uppgiften ska genomföras. Dock inte i Kuhltaus
modell.

Sökning av information föregås av ett informationsbehov. Kuhlthau (s. 111) anser att
behovet kommer ur den osäkerhetskänsla som användaren har i början av sin process
och som kommer sig av bristfällig för-förståelse, eller en brist i förståelsen av ämnet. Vi
noterar här att om användaren har svårt att formulera och uttala sitt informationsbehov
kan detta leda till den osäkerhetsprincip som Kuhlthau beskriver i processens första
faser. Här är det därför av yttersta vikt att bibliotekarien, genom ett pedagogiskt
arbetssätt i t.ex. ett s.k. referenssamtal, kan identifiera användarens informationsbehov,
samt hjälper användaren att formulera och uttala det behovet – detta för att användarens
informationssökningsprocess ska falla väl ut. Bibliotekarien kan även handleda
brukaren genom användarundervisning som närmare beskrivs i avsnitt 2.4. Att
informationssökning hänger samman med lärande har vi tidigare nämnt, och i
nästkommande avsnitt ges en närmare beskrivning av detta samspel.

2. 3 Informationssökning och lärande

Limbergs (1998) avhandling Att söka information för att lära studerade samspelet
mellan informationssökning och lärande. Hon visar att det råder en stor samstämmighet
mellan hur informanterna, som bestod av informationssökande gymnasieelever,
uppfattade ämnesinnehållet i en uppgift och hur de sökte och använde information.
Limberg fann i sin fenomenografiska studie, tre kategorier av sätt att erfara
informationssökning: A) Som faktasökning. B) Som att väga information för att välja
rätt. C) Som att granska och analysera information. Den variation i hur eleverna erfor
och uppfattade begreppet informationssökning jämfördes med deras olika
inlärningsresultat. Här framkom bland annat att de elever som likställde
informationssökning med faktasökning hade ett sämre inlärningsresultat, och att de
elever som uppfattade begreppet informationssökning som att granska och analysera
information nådde ett mycket kvalificerat inlärningsresultat (Kap 6.5). Limberg fann
även ”… att skillnader mellan elevernas ämneskunskaper påverkade hur de sökte
information liksom att skillnader mellan hur eleverna sökte och använde information
påverkade vad de lärde sig om ämnet.” (s 206) Limbergs forskning visar på ett tydligt
samspel mellan elevers inriktning vid informationssökning och deras uppfattningar av
informationssökning (s.173). Hennes forskningsresultat visar också att
informationssökning inte är en generell process som sker oberoende av innehållet i
informationssökningsprocessen. Informationsanvändningen samspelar med hur
användaren uppfattar sammanhanget och innehållet i informationen (s. 228f).
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Här har vi en del av kärnan i uppsatsen. Informationssökning och lärande är två begrepp
som ju båda är av central betydelse för vår forskning. Informationssökning kan ses som
ett av leden i lärandet, och biblioteken och dess bibliotekarier kan naturligtvis vara
behjälpliga på många vis i användarnas kunskapsinhämtande. Biblioteken är viktiga
redskap i lärandemiljön, men för att nå ett kvalificerat inlärningsresultat krävs lämpliga
informationsresurser, vilka användarna tillsammans med bibliotekarier kan utnyttja.
Naturligtvis krävs att också kunna använda sig av resurser och information. Att använda
information innebär att kunna skapa mening genom att tänka kreativt; att kunna ”samla
ihop” det man redan vet om ett område, hur man ska hantera det man hittar, d.v.s. hur
man t.ex. kritiskt granskar källor, hur man organiserar och redovisar information. På
alla typer av bibliotek, på samtliga nivåer, är det därför mycket betydelsefullt att
bibliotekarierna lägger vikt vid undervisningen i informationssökning, som ju alltså
omfattar så mycket mera än att bara kunna lokalisera olika källor. Om detta handlar
nästkommande avsnitt.

2. 4 Användarundervisning

Syftet med användarundervisning på bibliotek är bl.a. att med olika medel söka göra
brukarna informationskompetenta. Utbildningen ges av bibliotekarier eller i vissa fall av
lärare. Användarutbildningen kan se väldigt olika ut från bibliotek till bibliotek, men i
undervisningen ingår ofta bibliotekskunskap 2  och informationssökning och omfattar
undervisning om hur information kan vara organiserad samt hur man som användare
söker, finner och använder information. Utbildningen kan röra sig om allt ifrån enkla
bruksinstruktioner eller en kort introduktion med rundvandring i biblioteket, till
avancerad och ämnesanknuten utbildning i databaser, kataloger, sökstrategier och att
kunna kommunicera vetenskapligt.

I en internationell forskningsöversikt av Louise Limberg, Frances Hultgren och Bo
Jarneving (2002) bekräftas att utvecklingen från bibliotekskunskap, d.v.s. att orientera
sig i biblioteket och finna källor, till informationskompetens som omfattar sökning,
kritiskt tänkande och förståelse, fått en väsentlig betydelse för vad som ingår i
användarundervisning, både gällande innehåll och metoder (s. 99). De framhåller att
skillnaderna är stora då det gäller att undervisa om bibliotekskataloger, andra databaser
och källor, mot att undervisa i kritiskt tänkande som är nödvändigt för att skapa ny
kunskap. Enligt författarna framgår det av aktuell forskning att effektiv
användarundervisning bör syfta till att elever förstår sökning som bearbetning av
information, och undervisningen bör fokusera på användarnas tankeprocesser och hur
information används snarare än på hur man söker och finner litteratur eller hittar i ett
bibliotek (s. 106). I forskningsöversikten finner Limberg, Hultgren och Jarneving i en
amerikansk forskningsöversikt om informationskompetens, att metoder i
användarundervisning främst baseras på konstruktivistiska idéer eller kognitiv
psykologi, men att det trots detta i den pedagogiska praktiken ofta förekommer ett
behavioristiskt synsätt. Forskningen om informationskompetens sker ofta ur ett
perspektiv sett från lärare och bibliotekariers håll, s.k. förmedlingspedagogik, men
också ur användarens synvinkel (s. 101f).

                                                
2 Med bibliotekskunskap avses den undervisning och de instruktioner som ges ifråga om orienteringen i
biblioteket d.v.s. hur medierna är organiserade, hur de lokala katalogerna och andra sökverktyg är
utformade.
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Den användarutbildning som enbart syftar till att ge enkel undervisning om hur man
finner litteratur ses inte heller som tillräcklig av Kuhlthau (1993, kap. 3). Det centrala i
användarundervisningen är inte att lokalisera källor, utan att kunna fokusera sitt
problem, att kunna avgränsa sitt ämne och veta vilken information som krävs.
Undervisningen måste breddas så, att användarna lär sig att lägga upp en sökstrategi och
känna till vilka källor som ska användas och varför. Kuhlthau menar att
användarundervisningen måste sättas in i brukarnas kontext, t.ex. i samverkan med
ämnesundervisning och i högre grad fokusera på informationssökningsprocessen. Hon
säger: ”User’s interests should not be taken lightly and need to be considered as part of
the exploratory stage of an extended search process.” (s. 162) Med tanke på
osäkerhetsprincipen, så är det mycket viktigt att användaren får uppmuntran och stöd i
informationssökningsprocessen. Alla Kuhlthaus (s. 131) informanter önskade stöd och
vägledning i både informationssökningsprocessen och bland källorna. Bibliotekariens
roll bör därför, enligt Kuhlthau, förändras från att lokalisera tänkbara källor, till att vara
en rådgivare och vägledare i lärande och informationssökning.

Kuhlthau delar in bibliotekariens pedagogiska roller i fem skilda nivåer gällande
användarutbildningen. Den lägsta nivån (nivå 1) kallas Organisatören, därefter följer
Föreläsaren, Instruktören, Handledaren och på den högsta nivån (nivå 5) ligger
Rådgivaren. Organisatören ger ingen direkt undervisning. Ansvaret ligger istället på att
erbjuda brukaren en organiserad samling av källor där det är tänkt att användaren ska
klara sig själv i systemet. Föreläsaren har planerade undervisningstillfällen (oftast vid
terminsstarten) med större grupper av användare. Tyngdpunkten ligger på orientering i
biblioteket och dess resurser. Tanken är att undervisningen ska vara generell för att
kunskaperna ska kunna användas vid senare tillfällen. Kuhlthau menar att bibliotekens
användarundervisning alltför ofta stannar här och lämnar användaren med känslan av att
det är upp till henne/honom själv att nu klara informationssökningen. Instruktören på
nivå 3, undervisar om olika källor vid skilda tillfällen och ger, vid varje sådant tillfälle
instruktioner om enstaka och specifika källor som relateras till t.ex. en forskningsfråga.
För att utbildningen här ska vara effektiv bör källan vara relevant i förhållande till
användarens problem. På nivå 4 ger Handledaren instruktioner om flera olika källor i en
speciell ordning under en serie av tillfällen. Här är det primära att undervisa om
strategier i hur man ska finna och använda källor till önskad information, och fokus
ligger på att användarna ska skaffa sig färdigheter i att lokalisera källor. Ett visst mått av
samarbete mellan ämneslärare och handledare ska finnas, där ämnesläraren bestämmer
ämnet och där handledaren ska erbjuda källor som ska passa ämnet. Rådgivaren, på den
femte och högsta nivån, ger utbildning vid upprepade tillfällen. Hon/han har en
helhetssyn på källor, användare, process och forskningsproblem. Tyngdpunkt på och
fokus för undervisningen på denna nivå är den process där lärande sker vid sökning,
lokalisering och användning av information. Rådgivaren är en av de aktiva deltagarna i
en pedagogisk grupp där ämnesläraren och andra utbildningsansvariga ingår. Målet är
att förbereda användaren för kommande situationer gällande informationssökning och
informationsanvändning (s. 145-154).

Hjørland (1992) anser att det i en forskningsprocess ingår dels kreativa komponenter,
dels mera färdighetsorienterande komponenter. Till de kreativa komponenterna hör att
få goda idéer, d.v.s. att kunna formulera givande hypoteser. Till de färdighetsorienterade
komponenterna hör t.ex. procedurer för insamling av empiriska data. Han menar vidare
att det inte finns någon skarp gräns mellan de två komponenterna då det kan finnas
kreativa drag i datainsamlingen samt det faktum att vissa färdigheter är nödvändiga för
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kreativiteten (s. 56). Detta kan bibliotekarien förstås dra nytta av i
användarundervisningen i synnerhet genom att stimulera brukarnas idérikedom och
tankeverksamhet för att eventuellt med hjälp av dessa främja användarens färdigheter i
informationssökning. Användarundervisning ska enligt Limberg (1998) syfta till att
användare utvidgar sin repertoar av förhållningssätt till information och
informationssökning, inte till att överföra färdigheter.

En stor del av bibliotekariens pedagogiska roll gällande användarundervisningen är
alltså att ta hänsyn till användarens osäkerhetskänslor rörande informationsbehov och
val av informationskällor, samt hur informationen ska behandlas. Genom att hjälpa
användarna att själva ta större ansvar för sitt lärande och handleda dem i att själva hitta
det de söker, är målet att minska användarnas osäkerhet så att de lättare kan beskriva
sina informationsbehov och därmed finna lämpliga vägar till ”rätt” information, för att
de på så sätt ska kunna ändra uppfattning om ett fenomen - att kunna lära.

Ovan har vi skrivit om informationssökning och lärande, om användarundervisning och
vi har därmed även berört bibliotekariers pedagogiska roll i de sammanhangen. I
inledningsavsnittet talade vi delvis om bibliotekariers kompetens som pedagoger.
Härnäst följer en beskrivning av kompetensbegreppet och på de sätt detta kan relateras
till bibliotekarier.

2. 5 Kompetens

I takt med att arbetsmarknadens förutsättningar genomgått olika förändringar, har också
kraven på människan som arbetskraft förändrats. Debatten om informationssamhällets
vara eller icke vara och den nya informationstekniken har kommit att påverka och
förändra vårt samhälle på många olika sätt. Detta har förstås också kommit att påverka
biblioteken och bibliotekariens arbetsuppgifter. Idag ställs andra krav än tidigare på
bibliotekariernas kompetens och kompetensutveckling. Redan på 1990-talet
presenterades resultaten av flera undersökningar som visar på förändrade krav på
bibliotekariers kompetens. En av dem var Studenternas bibliotek, en utredning gjord av
BIBSAM (som är Kungliga bibliotekets avdelning för nationell samordning och
utveckling) vars huvuduppgift är att förbättra och effektivisera
informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning. I slutrapporten (Hagerlid
1996) påpekas att biblioteken är ytterst viktiga för hög utbildningskvalitet och att
personalen och dess kompetens är bibliotekets viktigaste resurs. I rapporten sägs vidare
att det finns starka skäl att satsa på kompetensutveckling, dels inom informationsteknik,
dels inom pedagogik.

Vad avses med begreppet kompetens? Kompetens kan definieras på en mängd olika sätt
men har i traditionell mening enligt Jörgen Sandberg och Axel Targama uppfattats som
en kombination av kunskaper och egenskaper som en individ förfogar över (Sandberg &
Targama 1999). Sandberg och Targama är båda ekonomie doktorer i företagsekonomi.
Sandberg (1987) menar att kompetens består av kunskap, färdigheter, uppfattning,
kapacitet och nätverk. Kompetens existerar både på individuell och kollektiv nivå och
den är situations- och uppgiftsberoende. En bedömning av en individs eller
organisations kompetens kan endast bedömas i relation till en specifik uppgift som
utförs i en viss situation. Lorentz Lyttkens (1994) definierar begreppet på följande sätt:
”Kompetens är den handlingsförmåga med vars hjälp vi förverkligar våra avsikter.” (s.
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19) Utöver att kompetens är ett innehav av kunskap och egenskaper betonas också av
Per-Erik Ellström (1992) att denna kunskap måste sättas i relation till sin kontext för att
vara relevant. Kompetens blir då: ” … en individs potentiella handlingsförmåga i
relation till en viss uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att
framgångsrikt … utföra ett arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om
möjligt, utvidga det tolknings-, handlings- och värderingsutrymme som arbetet
erbjuder.” (s. 21) Ett exempel på detta kan vara en bibliotekaries sätt att förhålla sig till
användarnas olika behov ellet önskemål. En elev på grundskolenivå behöver sådan
rådgivning som passar hans eller hennes problem, medan en student på högskolenivå
behöver eller önskar andra råd eller anvisningar. Både djupet och bredden i
undervisningen och rådgivningen skiljer sig alltså åt.

Enligt Sandberg (1994) kan även kompetens anses vara relaterad till den uppfattning
individen har av sitt arbete. Det innebär att en individs uppfattning av sitt eget arbete
visar vilken kompetens denna person använder sig av för att utföra sitt arbete. Detta
visar Sandberg (1994) i en studie där en grupp tekniker, s.k. motoroptimerare, som
arbetade med motorutveckling på Volvo, analyserades. Studien visade orsaker till varför
någon utför sitt arbete bättre än andra. Det berodde inte i huvudsak på en specifik
uppsättning kunskaper och egenskaper, utan framförallt på förståelsen av arbetet.
Förståelsen av arbetet föregår vilka specifika kunskaper och egenskaper som en individ
utvecklar och använder sig av i arbetet. Studien visade att varje sätt att förstå arbetet
utvecklade, formade och organiserade motoroptimerarnas kunskaper och färdigheter till
en specifik kompetens i deras arbetsutförande. Detta tolkar vi på så sätt att den
förståelse en människa har av sitt arbete är den kompetens hon använder sig av i
utförandet av ett arbete. Även Sidsel Tveiten (2000, s. 18), lektor och doktorand vid
högskolan i Akershus i Norge, anser att kompetensbegreppet är komplicerat och
mångtydigt och måste sättas i relation till sitt innehåll d.v.s. till grundläggande idéer,
värderingar, mål, målgrupper och metoder. Hon säger att kompetens utgörs av: ” …
individuella kunskaper, hållningar och färdigheter samt erfarenhetsbaserade insikter
relaterade till en definierad yrkesfunktion.” (s. 18) Med erfarenhetsbaserade insikter
syftar hon på s.k. tyst eller införstådd kunskap, som bygger på personliga erfarenheter.
Hon menar därmed att kompetens omfattar hela människan, då kompetens är mer än
kunskap. Vidare säger Tveiten att kompetens inte heller är statisk, den måste ständigt
utvecklas. Ellström (1992, s. 24) lägger också vikt vid den erfarenhetsbaserade
kunskapen som ligger inom kompetensbegreppet. Han, liksom Tveiten (s. 20f), skiljer
på teoretisk kunskap och förtrogenhetskunskap, även kallad praktisk kunskap i
diskussionen kring kompetensbegreppet.

Vad avses då med begreppet kvalifikation? Finns där någon skillnad i förhållande till
begreppet kompetens. Kvalifikationsbegreppet är på samma sätt som begreppet
kompetens, ett relationsbegrepp. Kvalifikationsbegreppet utgörs av en brygga mellan
arbetets utformning och individens psykologiska förutsättningar (Ellström 1992, s. 29f).
Ellström menar att man med begreppet kvalifikation flyttar fokus från individen till
arbetet eller uppgiften och de krav som ställs på individen. Han definierar begreppet
kvalifikation på följande vis: ”Med kvalifikation avses här den kompetens, som krävs på
grund av arbetsuppgifternas karaktär, och/eller som formellt eller informellt efterfrågas
av arbetsgivaren.” (s. 29)

Vår tolkning av begreppet kompetens utgår alltså från individen och hennes förmåga
och uppfattning av sin uppgift i relation till arbetet, medan begreppet kvalifikation utgår
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från arbetet och de krav detta ställer på individens kompetens. Dock bör man notera
skillnaderna mellan formell och informell kompetens. Den formella kompetensen
(Ellström, s. 40) förvärvas genom utbildning och dokumenteras med t.ex. betyg, intyg
eller diplom. Den informella kompetensen är reell då den omfattar alla de kunskaper
och färdigheter som en individ förvärvat genom erfarenheter via utbildning på t.ex.
arbetsplatser. Den informella kompetensen ska ses som lika värdefull som den formella
kompetensen. Den bör dock, enligt Ellström, ses som kvalitativt skild från den formella,
utbildningsrelaterade kompetensen och för att se till en individs totala kompetens bör
alltså både den formella och den informella kompetensen värderas lika i den kontext där
kompetensen ska tillämpas.

Man kan alltså se begreppet kompetens som behörighet, duglighet, kunnighet eller
skicklighet. Beroende på verksamhet kan någon av aspekterna möjligen överväga. Den
formella och informella kompetensen kan ses som den utbildning eller den erfarenhet
som krävs för ett visst arbete eller en viss tjänst. Vi väljer att definiera begreppet
kompetens som personliga kunskaper där förmågan finns att tillämpa dessa kunskaper i
det praktiska arbetet -  alltså - teoretiska kunskaper som kan omsättas i praktiken och en
samlad förmåga att använda sin kunskap och erfarenhet på det sätt som verksamheten
behöver. För att sätta kompetensbegreppet i relation till bibliotekarier, utan att alltför
ingående beskriva deras kompetens på samtliga områden, menar vi att kompetenta
bibliotekarier har insikter i, ett förhållningssätt till, och förståelse för sitt arbete, som gör
att hon/han kan utnyttja sina kunskaper och färdigheter på ett sådant sätt att
arbetsuppgifterna blir väl utförda. I förlängningen innebär det att bibliotekarien i
organisationen fungerar på ett tillfredsställande sätt, t. ex. genom att samarbetet med
ledning och arbetskamrater sker friktionsfritt, samt att bibliotekets användare får god
service.

För att ge ett svar på vad pedagogisk kompetens är gällande syftet att lära andra att lära,
behöver vi ta del av didaktisk och pedagogisk forskning. Utan att närmare gå in på
själva teorierna om hur lärandet går till, diskuterar vi nedan vad det är som är lärandets
”motor” och hur denna kan stimuleras av pedagogiskt kompetent personal. I större delen
av den litteratur vi studerat behandlas begreppen undervisning och lärande, liksom
lärare, pedagog, elev och student som varande och verkande i en miljö som direkt
kopplas till skolan som institution. Vi tolkar emellertid begreppen så att vi ser
lärare/elever och undervisning/lärande i ett vidare perspektiv, då ju undervisning och
lärande pågår i fler kontexter och situationer än just i den direkta skolmiljön. Vi är
också medvetna om att den pedagogiska kompetensen omfattar fler kunskaps- och
färdighetsfält än bara undervisningens, men vi har här för avsikt att endast behandla den
särskilda delen.

2. 5. 1 Pedagogisk kompetens

I en rapport från Högskoleverket (Gellerstam 2002) finns en tydlig efterfrågan på att
bibliotekets funktion och ställning i dagens svenska högskola ska framhävas, och där
finns även förslag rörande pedagogiska frågor som berör biblioteken, bibliotekariers
yrkesroll samt användare. Enligt DIK-förbundet (2001), den fackliga
yrkesorganisationen för akademiker inom Dokumentation, Information och Kultur, är
det informationsteknologins genombrott och satsningar på kunskapsintensiva
verksamheter som har medverkat till att kravet på bibliotekariernas kompetens
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förändrats. Den nya tekniken tillför bibliotekarierollen nya kvalificerade
informationsuppgifter som kräver ständiga utbildningsinsatser. Konsekvenserna blir,
som vi ser det, att biblioteken kommer att nyttjas i högre grad än tidigare med krav på
skickliga bibliotekarier som är kompetenta i både informationsförmedling och
undervisning. Kraven på pedagogiskt välutbildad personal finns också i bl.a. en
proposition av regeringen (se Den öppna högskolan 2001) där också ökade krav på
informationskompetens hos studenter framhävs. Bibliotekarier vid alla typer av
bibliotek bör därför ha en pedagogisk kompetens då användarna behöver pedagogiskt
stöd i främst sökning (och användning) av litteratur.

Monica Sträng och Jörgen Dimenäs, doktorander vid Institutionen för pedagogik och
didaktik, (2000, s. 25) menar till att börja med att medvetenheten hos läraren om de
komplicerade sammanhang som uppstår i samband med lärande är en ofrånkomlig
grund i den pedagogiska kompetensen. (Med lärare avser Sträng och Dimenäs personal
oavsett titel eller utbildning och elev används oavsett ålder på den lärande.) Läraren bör
ha en medveten kunskap om och en förtrogenhet i att kunna hantera undervisningens
komplexitet, genom att t.ex. kunna rikta sina och den lärandes tankar mot ett relevant
innehåll (s. 123). Den pedagogiska kompetensen består också i att kunna planlägga en
verksamhet och medvetet agera så att uppmärksamhet tydligt ges åt aktiviteten i
situationen, det sociala samspelet, samt till innehållet så att eleven blir medveten om
målen (s. 125). Pedagogisk kompetens omfattar inte bara att kunna lära andra att lära,
utan även lärarens eget lärande genom att denna ska kunna reflektera över den egna
praktiken (s. 204).

Tom Tiller, professor i pedagogik, menar som många andra (bl.a. Roger Säljö), att man
kan lära någon något men inte ”lära ut” något till någon:

Begreppen ’upplärning’ eller ’inlärning’ är på många sätt skeva i förhållande till den
forskningsbaserade kunskapen om lärandet. Andra personer kan vara till god hjälp, men det är
ingenting emot den kraft som uppstår när människor motiveras att själva ta sig an sitt eget lärande.
(Tiller 1998, s. 25)

Man måste som lärande själv aktivt ta tag i läroprocessen, men det ställer också vissa
krav på läraren. Hon/han måste naturligtvis själv förstå det lärostoff som presenteras
genom att ha goda ämneskunskaper samt ha en bra metodik. Men det räcker inte –
läraren måste, för att kunna garantera ett djupt och äkta lärande, också förstå de lärande
genom att ta hänsyn till deras tidigare erfarenheter. I den pedagogiska grundsynen ingår
en genomtänkt syn på kunskap; vad kunskap är, hur den förvärvas och hur den kan
utvecklas och bibehållas på längre sikt (Tiller 1999, s. 57f).

Att kunna behärska sitt eget ämne genom att ha goda ämneskunskaper samt att ta
hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter räcker inte heller enligt Ulla Runesson (1995).
Den goda pedagogen måste även i elevens upptäckande och undersökande lärande
kunna skapa goda situationer. Av stor betydelse är att pedagogen ska ta hänsyn till
elevens tänkande när det gäller hur man ska utforma undervisningen. Lärarens roll blir
inte att som distributör eller administratör överföra kunskap eller att vara den
iakttagande eller den passiva. Rollen som god pedagog blir istället att vara den som
hjälper den lärande att få syn på sitt eget tänkande och lärande, och därefter utmana
eleven till att se nya saker och ge henne/honom möjligheter att reflektera över sina
tidigare erfarenheter (s. 13f). För att gå vidare i frågan om vad pedagogisk kompetens
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innebär, har vi även tagit del av den s.k.Teacher thinking-forskningen (TT-forskning)
som bl.a. berör lärares didaktiska erfarenheter.

TT-forskning är forskning kring lärares tänkande. Idéerna där utvecklas ur att lärare har
en unik, personlig kunskap som utvecklas i samspel mellan teori och praktik
(Magnusson 1998, s. 13). Rolf Sundqvist (1995), doktor i pedagogik, påpekar att denna
forskning försöker generalisera principer för ett lärartänkande frikopplat från
undervisningssituation och innehåll. Han menar emellertid att detta håller på att rättas
till, då omfattande forskning kring lärares kunskaper skett i en annan gren av TT-
forskningen. Där försöker man beskriva och formulera lärares kunskaper (s. 35).
Sundqvist som i sin avhandling behandlar lärarstudenters didaktiska tänkande, visar i en
väl beskriven forskningsgenomgång, att det är svårt att fånga och ringa in lärares
kunskaper då den ofta är implicit, outtalad och dold (s. 35ff, 136f). Dessa oformulerade
kunskaper brukar benämnas som ”tysta kunskaper”. Resultaten av Sundqvists
fenomenografiska undersökning (s.138ff) visar att lärarstudenter ger uttryck för
kvalitativt skilda uppfattningar dels av en texts innehåll, dels av hur de senare skulle
undervisa om textinnehållet, vilket författaren menar naturligtvis påverkar
lärarstudentens framtida elever.

Anders Magnusson (1998) lyfter i sin avhandling fram lärares kunskaper sett ur lärarnas
perspektiv. ”Lärares kunskaper” står i hans studie som ett övergripande begrepp för: ”...
det lärare gör, kan, tror och vet, och som också omfattar kunnande, insikter och
’intelligent praktik’.” (s. 7) Magnusson riktar sin uppmärksamhet mot den tysta kunskap
som läraren utvecklar och använder i det dagliga arbetet – det han kallar ”oformulerade
kunskaper”, som är något som skiljer sig från en akademisk och redan formulerad
kunskap. Professionell kunskap är inte enbart akademisk, rationell och formaliserad.
Det är bara delar av lärares kunskaper, menar Magnusson, medan helheten utgörs av
dessa tillsammans med ämneskunskaperna (s. 9).

Magnusson kommer bl.a. fram till att det är mycket svårt att ge en sammanhållen och
rättvis bild av lärares kunskaper. Detta beror möjligen på, enligt honom, att den här
typen av yrkeskunnande utövas i samspel med människor och i hög grad är beroende av
vem som utövar yrkeskunskapen och var yrkeskunskapen utövas (s. 213f). I studien
visar det sig att informanterna, som är praktiserande lärare, i flera avseenden framstår
som lika, men mycket tydligt visar studien på en betydande variation mellan lärarna
beträffande deras mera djupgående kvaliteter. Dessa variationer i lärarkunskaper ställer
krav på att lärare utvecklar en kunskap anpassad till kontexten. Individuella variationer i
kunskaper kan, mot den bakgrunden, ses som en nödvändig förutsättning för att
arbetsuppgifterna ska kunna genomföras på ett tillfredställande sätt. Resultaten visar
också på att den enskilda lärarens kunskaper i utbildningssammanhang utvecklas i
handling och reflektion. Detta sker i ett samspel mellan det för läraren bekanta och det
obekanta, och mellan den individuella och den generellt beskrivna kunskapen (s. 214).

De specifika kunskaper som tillsammans med den tysta kunskapen hos pedagogen
utvecklas, odlas och anpassas till kontexten är alltså något som är viktigt. Vi ser här
paralleller till att pedagogens personliga erfarenheter och uppfattningar av sitt arbete
också påverkar olika typer av användare på biblioteken, liksom att pedagogen påverkar
elever i specifika undervisningssituationer.
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Anne Woodsworth (1999, s. 7ff), doktor i b&i, skriver i Librarians as Learners,
Librarians as Teachers att bibliotekarien i flera olika sammanhang får en pedagogisk
roll som blir allt mera framträdande, särskilt gällande Internet och IT. Hon ser framför
sig en starkare och mera formell pedagogisk kompetens hos bibliotekarier i akademiska
miljöer. Studenter inom alla ämnesområden som eftersträvar informationskompetens
kommer förr eller senare i kontakt med biblioteken gällande t.ex. informationssökning
och informationsåtervinning, och Woodsworth menar att den bästa läraren här
naturligtvis är en bibliotekarie. Hon anser att bibliotekarierna nu borde ta tillfället i akt
och sätta sig själva i utbildningsprocessernas centrum och fungera som jämlikar med
lärarkåren. Woodsworth avslutar: ”As a teacher, mentor, ’info-mediary,’ and expert on
technology-intense information access systems, the librarian is seen as an increasingly
desirable professional role.” (s. 10)

Till bibliotekariers pedagogiska arbetsuppgifter hör användarutbildning som bl.a.
inkluderar undervisning i informationssökning, ämnesanknuten utbildning i databaser
samt hur kommunikation sker på ett vetenskapligt sätt d.v.s. hur man t.ex. skriver en
källförteckning. Kuhlthau (1993, s. 128-134) har emellertid i sina studier funnit att
bibliotekarierna och till viss del lärarna, sett ur användares perspektiv, spelar en
blygsam roll i användarens informationssökningsprocess. Bibliotekarien ses oftast som
den som försörjer användare med litteratur, som organisatör av litteratur eller den som
snabbt kan lokalisera olika källor. Å andra sidan säger Kuhlthaus informanter att det är
av yttersta vikt, att ha någon kompetent person att rådgöra med, ha någon som agerar
guide eller någon som finns till hands såväl när man befinner sig i början av
sökprocessen, som när man ska hantera källorna. Informanterna sa emellertid också att
de var rädda för att be om hjälp hos bibliotekarier, för att arbetet då inte skulle kännas
som användarens eget – att besluten skulle ha fattats av någon annan än av dem själva.
Kuhlthau ser två huvudsakliga aspekter i behovet av hjälp och handledning vid
informationssökning där bibliotekariens pedagogiska kompetens gör sig bäst gällande:
1) Att skapa tillgänglighet till källorna, samt 2) ge handledning och stöd i användarens
sökprocess. Den förstnämnda aspekten relateras till själva informationen (t.ex.
tillgängligheten) och den senare relateras till processen (problemlösning och lärande).

Vi ser att den pedagogiska kompetensen utgörs av att bibliotekarien för det första har en
väl genomtänkt syn på kunskap och lärande samt ett holistiskt förhållningssätt till
informationssökningsprocessen och alltså ser den som användning och tolkning av
information och inte ser processen som att kunna lokalisera källor. För det andra
omfattar den pedagogiska kompetensen kunskaper om att utgå ifrån användarens behov
och situation. Att agera som rådgivare och tillsammans med användaren, ta en aktiv roll
i sökprocessen genom att ge råd och handledning och genom uppföljning och
utvärdering visar bibliotekarien prov på ett gott pedagogiskt handlande. Istället för att
undervisa användarna i bibliotekskunskap bör hon/han tillmötesgå brukarna och vägleda
dem i de tidiga stadierna av osäkerhet i sökprocessen. Genom uppmuntran och förslag
till sökstrategier, källor och sökord kan bibliotekarien hjälpa användaren att skapa
förståelse och mening i informationssökningsprocessen.

För att så ytterligare förtydliga hur vi ser på sambandet mellan begreppen kompetens
och pedagogisk kompetens i bibliotekssammanhang, sammanfattar vi det kort till: Att
ha ”rätt” kunskaper, erfarenheter, attityder och värderingar som gör att man
tillfredsställande kan utföra sina arbetsuppgifter, att känna förståelse och motivation för
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sitt arbete, att kunna motivera och stimulera andra, att ha viljan att undersöka andra sätt
att arbeta, samt att våga prova nya lösningar och nya idéer.

Vi vill här även hänvisa till den forskning som visar att studenters djupinriktade läsning
och holistiska förhållningssätt till lärostoffet, ger en bättre förståelse och därmed ett
bättre lärande (se avsnitt 2.7.1 och Dahlgren 1986 och Marton & Booth 2000, s. 215).
Bibliotekariers insatser i att lära andra att lära kan med dessa insikter riktas mot att leda
användaren till att reflektera över, och relatera till sitt forskningsproblem och sin
informationssökning, samt till vad hon/han tidigare har lärt sig. Genom att pedagogiskt
strukturera användarens arbetsuppgifter så, kan bibliotekarien uppmuntra ett
djupinriktat lärande.

Innebörden av ovanstående forskning säger att den pedagogiska rollen för bibliotekarier
utgör en växande del av deras arbete på bibliotek och i skolor. Bibliotekarier
organiserar, strukturerar och återfinner information. De lotsar, undervisar och handleder
användare i informationssökning och informationsanvändning. Bibliotekariers goda IT-
kunskaper samt kunskaper i b&i, i kombination med allmänkunskaper och s.k. tyst
kunskap ger dem en professionell grund att utgå ifrån i de pedagogiska sammanhangen,
särskilt vad gäller att skapa tillgänglighet till källor och i att ge handledning i
informationssökning och informationsanvändning. Bibliotekarien som pedagog är viktig
för samtliga användare, men framförallt för studenter och för lärare i skolor samt för
pedagoger i andra sammanhang. Den allt viktigare och mera framträdande pedagogiska
rollen har, som tidigare nämnts, att göra med förändrade arbetssätt i skolorna samt det
informationsöverflöd som omger många av oss. Dessa ser vi som troliga orsaker till att
bibliotek och bibliotekarier nyttjas i högre grad.

Härnäst följer en kortare beskrivning av begreppet informationskompetens. Som man
kan förstå av ordet, handlar det även här om en form av kompetens. Vår avsikt är dels
redogöra för främst Christine Bruces forskning på området, dels att kort visa hur
informationskompetens är relaterat till kompetens. Till att börja med menar vi att
informationskompetens inte enbart kan relateras till studenter och till lärande inom
bibliotek och skolor – även om vi i huvudsak koncentrerar oss på det här. Nej,
begreppet är omfångsrikt och omfattar också andra kategorier av människor och platser.
Vi, och många andra med oss, menar att informationskompetens visserligen handlar om
att bl.a. kunna använda informationsteknologi, att effektivt kunna söka och använda
information, att ha goda kunskaper i kritik av källor, samt att kunna vidarebefordra
kunskaper, men allt detta gör ju människor i så många andra sammanhang än i bara
bibliotek och i skolor.

2. 5. 2 Informationskompetens

Begreppet informationskompetens (eng: information literacy) relateras i litteraturen
oftast till samhällsutvecklingen och till vårt ökande behov av relevant information då vi
lever i en tidsålder där informationsbruset tillhör vardagen. Man redogör i litteraturen
för begreppet sett ur olika perspektiv, vad det innebär, samt hur kompetensen på bästa
sätt ska uppnås. Den forskare som mest grundligt analyserat begreppet kan sägas vara
Christine Bruce (1997), som i sitt avhandlingsarbete empiriskt undersökt
högskolepedagogers uppfattningar av begreppet, men även Christina Doyle (1995)
tillhör dem som i hög grad har intresserat sig för begreppet och dess innebörd.
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Enligt Bruce (1997) har begreppet informationskompetens tolkats på olika sätt sedan
tidigt 1970-tal, då det först uppstod. Hon har genom sin forskning funnit att många
beskriver begreppet snarare än definierar det. Bruce menar att American Library
Association (ALA) är de som kommit närmast en definition av begreppet. I en rapport
därifrån (ALA 1989, s.1) kopplas informationskompetens till alla delar av samhällslivet,
arbetslivet och människors privata liv. Där ses informationskompetens som en
nödvändighet för demokratins överlevnad. Rapporten skapades av bibliotekarier och
andra pedagoger. Enligt ALA är en informationskompetent person någon som bl.a. kan
identifiera ett informationsbehov och finna lämpliga sökstrategier och verktyg för
informationssökning, kritiskt kan granska, värdera och handha information för praktisk
tillämpning. En informationskompetent person vet hur man lär och hur man skapar
kunskap av information. Anledningen till att det är svårt att ge en bra definition av
begreppet är att det är flerdimensionellt och mångfacetterat. Det är abstrakt då
begreppet innehåller flera olika sorters färdigheter och kunskaper som kan
karaktäriseras som en förmåga, snarare än ett ämne. (Bruce1997, s. 26f ).

Bruce (1997) har i sin avhandling The Seven Faces of Information Literacy beskrivit
informationskompetensens innebörd genom att studera hur den uppfattas av
högskolepedagoger (bibliotekarier och lärare). Hon fann sju kvalitativt olika kategorier
av begreppet, och menar att dessa sju kategorier uttrycker en serie varierade relationer
mellan information och människa som tillsammans beskriver fenomenet
informationskompetens. Enligt henne är informationskompetens inte någon linjär
process där man går från ett steg till ett annat, utan de sju kategorierna vävs in i
varandra i ett samspel beroende på kontext.  Kategorierna representerar de kvalitativt
skilda uppfattningarna av begreppet: 1) Att använda informationsteknik för
handhavande av information. 2) Att finna informationskällor. 3) Att se
informationskompetensen som en process. 4) Att ha kontroll över information. 5) Att
samla information till sin egen ”kunskapsbas” eller ”kunskapsbank”. 6) Att utifrån den
egna kunskapen skaffa sig nya insikter. 7) Att använda information på ett klokt sätt för
andras räkning (s. 110).

De fyra första kategorierna omfattar en syn på information som något objektivt. I
kategori fem står användaren i centrum och informationen ses som subjektiv och
konstrueras av användaren. Den sjätte kategorin innebär att informationen utgörs av en
reflektionsprocess som ska brukas, och i den sjunde kategorin finns uppfattningen att
användningen av information också ska kunna gagna någon annan. I de två sistnämnda
kategorierna ses information som en relation mellan informationssökaren och
omvärlden (s. 121-151). Kategorierna ger en mångsidig bild av begreppet som alltså ses
som något större och vidare än bara som individuella färdigheter eller beteenden som
kan mätas eller observeras. Bruce menar att informationskompetens endast kan
beskrivas. Informationskompetensen spelar emellertid en avgörande roll för en persons
lärande i hur man både som användare och som bibliotekarie agerar vid sökning och
användning av information.

Doyle (1997 s. 3) ser, till skillnad från Bruce, informationskompetens som en förmåga
eller en färdighet som kan fastställas. Hon menar att förmågan att
informationskompetens är lika viktig som att kunna läsa, skriva och räkna. En
informationskompetent person har, enligt Doyle, bl.a. en medvetenhet om att korrekt
och fullständig information är förutsättningen för att kunna fatta kloka beslut. Hon/han



26

ser behovet av information och kan formulera frågor som tillgodoser
informationsbehovet, kan identifiera källor till information, samt utveckla
tillfredsställande sökstrategier. Den informationskompetenta har även förmåga att
utvärdera, organisera och integrera information, samt använda den för problemlösning.
Hennes definition av informationskompetens är, menar vi, mera ”teknisk” och ”formell”
än de kategorier av uppfattningar som Bruce finner av begreppet. Bruce ser, menar vi,
kompetensen i ett vidare perspektiv som snarare kan liknas vid ett förhållningssätt till
information, än en förmåga eller en färdighet i att kunna hantera information.

För att så relatera begreppen kompetens och informationskompetens till varandra ser vi
informationskompetensen som en del av en persons totala kompetens. Begreppen är
därmed knutna till varandra. Som vi tidigare skrivit, kan kompetens ses som en persons
kombinerade kunskaper, förmågor och färdigheter, och som en förståelse av arbetet i
relation till skilda uppgifter och situationer. Informationskompetens omfattar kunskaper
och färdigheter, eller kan ses som en process eller ett förhållningssätt, vilka leder till
erfarenheter och tankar som är nödvändiga vid problemlösning. För att ge ett exempel
kan vi nämna en bibliotekaries situation i referenssamtalet. Där är det viktigt att i
samråd med användaren ta reda på vad hon/han redan kan på området, vad det är som
efterfrågas, vilka verktyg man kan använda sig av, vilka källor som kan vara tänkbara,
samt hur man sedan kan tänkas använda, eller göra bruk av dem. Sammantaget
kombineras alltså begreppet informationskompetens, i detta exempel, med begreppet
kompetens i handledningen och rådgivningen tillsammans med användaren, där
bibliotekarien hjälper brukaren att använda sin informationskompetens genom att hjälpa
henne/honom att få syn på sina tankar, känslor, kunskaper och erfarenheter i sitt lärande.

Inom fenomenografin finns en särskild syn på kunskap och lärande som kan kopplas
samman med hur pedagogiskt kompetenta bibliotekarier kan utveckla och förbättra
användarnas lärande i informationssökning och informationsanvändning. Denna syn
redovisas nedan.

2. 6 Kunskap och lärande

Historien sträcker sig långt tillbaka när det gäller frågor om kunskap och lärande.
Många är de idétraditioner som genom årens lopp kommit att utgöra kunskapens och
lärandets grunder. I denna studie begränsar vi oss emellertid av olika skäl till att endast
beskriva kunskap och lärande ur en fenomenografisk och sociokulturell synvinkel.

Den fenomenografiska ansatsen har vuxit fram ur metodologiska erfarenheter som
erhållits inom skilda kvalitativa forskningsprojekt. Den är inte en uttalad teoretisk
referensram eller ansluten till en bestämd filosofisk idétradition, utan är empiriskt
utprövad. Grunden lades på tidigt 1970-tal vid Göteborgs universitet av gruppen som
senare kom att kallas Inom-gruppen, en grupp forskare inom det pedagogiska området
som till en början studerade inlärning och dess utfall. (Gruppen leddes av Ference
Marton och i den ingick bl. a. Roger Säljö). Man studerade ”vad som lärs in” i motsats
till den traditionella inlärningsforskningen som studerar ”hur mycket som kan läras in”.
Forskningsintresset försköts senare mera mot att beskriva människors uppfattningar av
aspekter av omvärlden (Alexandersson 1994, s. 112).
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Kunskap kan inte betraktas som något på förhand givet, utan något som tar form genom
människors handlingar i världen. ”Kunskap kan därmed betraktas som det sätt vi tar
plats i världen, att kunna handla klokt.” (Säfström 2000, s. 12) Utifrån aktuell forskning
på området kan lärande sammanfattas i tre olika aspekter: Kunskaper, färdigheter och
förståelse. Ference Marton och Shirley Booth (2000) anger följande typer av lärande:
Kunskapsackumulation, minnesfunktion och reproduktion, tillämpning och förståelse.
Den fenomeografiska synen på lärande säger att lärande inte kan beskrivas i allmänna
termer utan måste beskrivas i termer av sitt innehåll, d.v.s. att man måste ta hänsyn till
att lärande alltid står i relation till något (Larsson 1986, s. 22f). Man ser lärandet som
kvalitativa förändringar och inte som kvantitativa. Inlärning beskrivs som:

... en förändring i relationen mellan den lärande och omgivningen. Människan representerar här det
aktiva ledet i relationen och det är människan som skapar denna relation. När människans relation
till världen förändras, är det förändringen i denna relation som är inlärning. (Alexandersson
1994, s. 115f)

Innebörden av att lära sig något handlar alltså om hur personens förhållande till
omvärlden organiseras och förändras. Marton et al. menar att lärandet är beroende av
vad vi tänker om och vad vi studerar (1999). Att lära sig något är att försöka skapa
mening och att ha lärt sig något är att ha förstått meningen med det (Dahlgren 1986, s.
41). Det är detta perspektiv på lärande som utgör den teoretiska ramen för
fenomenografin. Lärandeperspektivet motiverar och legitimerar också den
fenomenografiskt metodologiska ansatsen (Larsson 1986, s. 22f) som närmare beskrivs
i kapitel 3.

2. 6. 1 Hur och vad vi lär

I ovanstående avsnitt beskrev vi fenomenografins syn på begreppet lärande. Hur
uppfattas då detta begrepp? Hur gör vi människor då vi tar oss an en uppgift? Vilka
kunskaper ger det i praktiken pedagogerna?

Marton och Booth (2000 s. 57ff) redovisar sex skilda synsätt (A-F) på lärande sett
utifrån vuxenstuderande. I kategori A) beskrivs lärande som något som ökar ens
kunskaper och vetande. Kunskap ses som fakta. I kategori B) ses lärande som att kunna
memorera och reproducera. Man lär sig t.ex. något inför ett prov, för att sedan ”göra sig
av med” kunskapen. Kategori C) visar att lärande ska ge en kompetens i att lagra
kunskap som sedan ska användas. I ovanstående tre kategorier ses alltså lärande främst
som en konsumtionsmetafor i det att kunna mångfaldiga kunskap och vetande. I
kategori D) beskrivs lärande som förståelse, d.v.s. att man utvidgar sin horisont.
Vuxenstudenterna använder inte bara den nyförvärvade kunskapen i sitt
utbildningssammanhang, utan jämför och kontrasterar den med sina tidigare
erfarenheter. För studenterna i denna kategori innebär lärande att se på saker i nytt ljus,
att ta ställning samt att ha insikt. I kategori E) finns de som ser lärande som att man ser
något på ett annorlunda sätt. Man ser sin värld med nya ögon. Kategori F) samlar
lärande till att man förändras som person, där lärandet omger personen i ett större
perspektiv. Den sistnämnda kategorin innehåller enligt Marton och Booth de
uppfattningar som har det mest vittomfattande sättet att förstå lärande, eftersom det
även omfattar den lärande själv. Studenten ser sig: ”… inte bara som en agent som
förvärvar, minns och tillämpar kunskap, och inte bara den som drar nytta av lärandet,
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utan också som den yttersta mottagaren av lärandets effekter.” (s. 60) I de tre
sistnämnda kategorierna ses alltså lärande främst som att man söker mening och
förståelse via kunskap och vetande och att man därmed får en förändrad uppfattning av
världen.

Lars Owe Dahlgren (1986) beskriver Inom-gruppens kvalitativa forskning som bl.a.
visar på vilka olika sätt högskolestudenter uppfattar en författares budskap i en text,
samt hur studenter tar sig an en uppgift. Texten eleverna läste var inte vilken som helst,
utan särskilt sammansatta textavsnitt som innehåller en beskrivning eller en förklaring
av ett fenomen – alltså med ett innehåll som motsvarar det som en student i den högre
utbildningen normalt möter. Forskarna fann följande fyra kategorier (A-D): A. Man har
förstått huvudpoängen med texten och relationen till ett exempel. B. Man har förstått
poängen med texten, men inte relationen till exemplet. C. Man har förstått poängen,
men en annan sorts poäng har beskrivits än den författaren har angett. D. Fokus ligger
på något av de konkreta exemplen i texten (s. 45f). Forskningen ledde till att man insåg
att vissa personer läser ytinriktat, d.v.s att de har ett atomistiskt förhållningssätt till
texten, medan andra läser djupinriktat och har därmed en holistisk inställning. Enligt
Marton och Booth (2000) fokuserar studenter med ytinriktad läsning på
inlärningsuppgiften som sådan, medan djupinriktade studenter fokuserar på uppgiftens
mening och på de fenomen som uppgiften innefattade (s. 215). De skilda sätten att
förstå textens innehåll är alltså kvalitativt olika. Sätten att förhålla sig till det författaren
skrivit återfinns sannolikt hos andra grupper av studerande än just den undersökta
gruppen. Det innebär att lärare inför planeringen av ett avsnitt kan ta fasta på dessa
variationer av uppfattningar och t.ex. göra dem till undervisningsinnehåll (Claesson
1995, s. 117). Detta är även något som Limberg (1998, s. 221) föreslår då hon i sina
resultat finner kvalitativt skilda uppfattningar av begreppet informationssökning hos
sina informanter.

Den syn på lärande som ovan beskrivits är den som finns inom fenomenografin där man
alltså ser lärande som en förändring mellan kvalitativt skilda sätt att erfara något – att
erhålla kunskap om världen. Marton och Booth (2000, s. 184) uttrycker det på följande
sätt:

… den lärande har skaffat sig en förmåga att erfara ett visst fenomen då det framträder på ett
särskilt sätt i nya situationer (något som går utöver de andra sätt som hon tidigare haft förmågan
att erfara fenomenet på), vilket i sin tur betyder att relationen mellan den lärande och fenomenet
förändrats. Den lärande har fått förmågan att urskilja aspekter av fenomenet som hon inte kunde
urskilja tidigare …

Först då man kontrasterar och jämför sina uppfattningar mot andras uppfattningar kan
man formulera om sitt tänkande och uppfatta något på ett annat sätt. Att lära innebär
med andra ord att också se något ur någon annans synvinkel. Det förklarar vikten av att
lära tillsammans med andra, som vi beskriver i nästkommande avsnitt.

2. 6. 2 Lärande genom samspel

Roger Säljö (2000) menar att lärande främst sker via kommunikation i interaktionen
mellan människor. I ett sociokulturellt perspektiv läggs tyngdpunkten på just samspelet
mellan människor där den ömsesidiga påverkan har stor betydelse för hur individer lär.
Säljö beskriver betydelsen av människans kommunikation och samspel med sin
omvärld i pedagogiska sammanhang. Han tar avstånd ifrån den traditionella så kallade
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överföringspedagogiken där läraren är sändare, eleven mottagare av information och
kunskap, som eleven sedan lagrar (ibid s. 24f). Något som hör ihop med
överföringsmetaforen är en särskild syn på kunskap. Den uppfattas i allmänhet som en
sann bild av verkligheten, men bilden reflekterar och avbildar bara något. Kunskapen
blir därför neutral och ”kall” och helt opåverkad av vem som producerat den. I det
sociokulturella perspektivet är kunskap (och återskapandet av densamma) emellertid ett
resultat av vad Säljö menar är en kamp och ett engagemang. Här är kunskapen ”het”.
Med det menar han att kunskap inte kan förstås som en bild skapad av en neutral
observatör som ovanifrån betraktar världen: ”Kunskap kommer vi i stället att förstå som
knuten till argumentation och handling i sociala kontexter, och som resultat av aktiva
försök att se, förstå och hantera världen på ett visst sätt.” (ibid s. 26)

Termerna redskap och verktyg har särskild betydelse sett ur en sociokulturell synvinkel.
Med termerna menas språkliga, intellektuella och fysiska resurser - hjälpmedel som vi
har tillgång till och använder oss av i vardagen (s. 20). Som samlingsnamn för dessa
resurser, som människan använder individuellt och i interaktion med andra använder
Säljö ordet artefakter. Dessa är alltså mänskliga funktioner och kompetenser som
flyttats ut i redskap (s. 29). Exempel på fysiska artefakter kan vara olika instrument för
vägning och mätning, andra instrument för kommunikation som telefoner och datorer,
liksom fortskaffningsmedel av skilda slag. Exempel på intellektuella artefakter är
utveckling av idéer och kunskaper, liksom vårt språk. Språket är som
kommunikationsmedel en mycket kraftfull och, i det sociokulturella sammanhanget,
central resurs. Med hjälp av tal- och skriftspråket skapar vi mening – vi lär (s. 34).

2. 7 Konklusion

I ovanstående referat av forskningsresultat inom b&i och pedagogik, ser vi att
människan i sitt lärande söker och finner förståelse och mening via egen och andras
kunskap och vetande, samt att hon skapar sig förmågor i form av kompetenser av olika
slag. Individen, som är aktiv och ansvarar för sitt lärande, påverkas av erfarenheter och
gör därur sina tolkningar av omvärlden. Detta gör människan som kulturvarelse i
samspel med andra då hon använder egna och andras fysiska och mentala resurser i en
växelverkan som hjälpmedel i lärandet.

I det sammanhanget ser vi teorierna kring begreppen lärande och kunskap kopplade till
teorierna kring begreppen informationskompetens och kompetens i t.ex. förmågan att
söka och använda information, såväl för egen som för andras räkning. Detta gäller såväl
bibliotekarier, studenter som andra biblioteksanvändare. Av användaren krävs det att
hon/han själv är aktiv i sitt lärande, då hon/han t.ex. genom olika tillvägagångssätt och
på olika ställen söker information, utvärderar, eller med andra ord, använder densamma.
Att jämföra information ur olika källor, eller att diskutera det man möter med andra
leder ofta till slutsatser och fördjupade kunskaper inom ett eller flera ämnesområden.

Av bibliotekarien krävs i detta fall bl.a. förmågan att lyhört se till den lärandes tänkande
och handlande kring tidigare kunskaper och erfarenheter i informationssökning och i ett
samspel locka fram hennes/hans motivation till det egna lärandet. Lämpliga frågor att
ställa kan vara: Hur pass mycket känner du till om ämnet? Hur och var har du sökt
information? Vad vill du ytterligare ha? Det kan, som vi sett i
informationssökningsprocessen, vara svårt för användaren att i ord beskriva det hon/han
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vet, saknar och/eller behöver, och därför är samarbetet mellan användare och
bibliotekarie extra viktigt för ett bra resultat.  Där kan bibliotekarien handleda
användaren i bruket av andra sökstrategier, och/eller vägleda till andra källor.

För bibliotekarien är det även högst betydelsefullt att kunna organisera en pedagogisk
verksamhet med tydliga mål för användaren samt att vara medveten om den komplexa
kontext som en person befinner sig i då det gäller att lära sig något. Bibliotekarien bör
därför ha en medveten och genomtänkt syn på kunskap och lärande, samt planera
undervisningen så att användaren uppfattar såväl det sociala samspelet som
ämnesinnehållet och dess mål. Detta kan t.ex. ske om bibliotekarien undervisar om,
eller presenterar, informationskällor såsom material att undersöka. Användaren kan då
utveckla och förstå ämnesområdet och på så sätt fokusera på att förstå
informationssökning som bearbetning av sitt material, istället för att leta efter ”rätt” svar
på sin fråga eller sitt problemområde. Att använda eller bearbeta sin information betyder
ju att kunna analysera, kritiskt värdera, att se samband och skillnader, att sammanställa
och presentera sitt material.
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3. Metod

3. 1 Val av metod

Vi har valt att använda en kvalitativ metod eftersom undersökningens syfte är att uppnå
en djupare förståelse för ett visst fenomen. De forskare som anser att det är viktigare att
förstå, än att förklara och som vill betona vikten av hur olika aktörer subjektivt upplever
sin omvärld bör enligt Bengt Starrin (1994) använda sig av en kvalitativ metod. Den
kvalitativt inriktade forskaren intresserar sig för sammanhang och strukturer och utgår
från djupstudier av ett litet antal individer. Metoden utgår från en subjektiv världsbild
som behöver tolkas snarare än mätas (s. 19-23). Enligt Holme och Solvang (1991)
kännetecknas den kvalitativa metoden av en närhet till forskningsobjektet. De menar att
det är just närheten till enheterna (forskningsobjekten) i undersökningen, som gör att
kunskap kan skapas (s. 100).

Vi har använt oss av fenomenografisk ansats. Vår avsikt är att betona de variationer av
uppfattningar som finns hos bibliotekarier gällande begreppen lärande och
informationskompetens samt bibliotekariernas pedagogiska roll. I dessa fall är
fenomenografin en bra ansats enligt Staffan Larsson (1986) som också säger att nyttan
av att beskriva variationer av uppfattningar är särskilt ändamålsenlig på
allmänpedagogiska och fackdidaktiska studier (s. 25). Typiskt för ansatsen är, enligt
Larsson, att man i sitt arbete inte har en på förhand bestämd teori om fenomenen som
behandlas. Man arbetar istället med det klart framträdande innehållet och analyserar det
för att förstå innebörden med hjälp av alla de perspektiv man har tillgång till som
tolkningsmöjligheter – det vi kallar förförståelse (s. 22f). För relevansen av vårt val av
metod hänvisar vi till tidigare fenomenografisk forskning som rör informationssökning,
lärande och undervisning som gjorts inom b&i och pedagogik av bl.a. Limberg (1998),
Bruce (1997) och Sundqvist (1995). Ansatsen fungerar alltså mycket väl i den typ av
forskning som vi ägnar oss åt. Då vi bl.a. intresserar oss för de kvalitativt skilda sätt
människor skapar mening av information - med andra ord - hur de lär, är det
betydelsefullt för oss att veta att ansatsen använts i andra och större forskningskontexter
av pedagogisk och didaktisk art med gott utfall, d.v.s. att dessa forskare kunnat ge svar
på och skapat förståelse för, hur människor uppfattar och använder information, samt
hur de uppfattar särskilda fenomen inom ämnena b&i och pedagogik.

Då man söker svar på frågor om lärande och förståelse i pedagogiska miljöer är
fenomenografin alltså en lämplig metod att använda eftersom man som forskare utgår
ifrån människors skilda uppfattningar och olika sätt att erfara något. I vårt fall söker vi
svaren på de didaktiska och pedagogiska frågor som rör undervisning och lärande i
bibliotekets miljö. De intervjuade bibliotekarierna har givit oss variationer av
uppfattningar och sätt att erfara något specifikt som i detta fall gäller särskilda begrepp,
syften med användarundervisning, och uppfattningar av den pedagogiska delen av
yrkesrollen. Genom dessa skilda uppfattningar har vi skapat kategorier som beskriver
dessa uppfattningar. Kategorierna ligger till grund för vår fortsatta diskussion om hur
t.ex. användarundervisning kan bedrivas. Den fenomenografiska ansatsen beskrivs mera
ingående nedan.
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3. 2 Fenomenografi som forskningsansats

Marton och Booth (2000) menar att fenomenografi inte är en metod och inte heller en
teori om erfarande. De anser att: ”Fenomenografi är ... ett sätt, en ansats för att
identifiera, formulera och hantera vissa typer av forskningsfrågor, en specialisering som
framför allt uppmärksammar frågor som är relevanta för lärande och förståelse i en
pedagogisk miljö.” (s. 147)

För att förtydliga ovanstående hänvisar vi till Larsson (1986, s. 12f) som säger att den
fenomenografiska ansatsen handlar om hur människor uppfattar sin omvärld. Det som
kan sägas vara grundläggande i ansatsen är att man skiljer på hur något är, och hur
något uppfattas vara. Det förstnämnda, d.v.s. hur något är, och som utgör första
ordningens perspektiv, handlar om fakta eller vad som kan observeras utifrån (t.ex. vad
fattigdom är). Det sistnämnda och således andra ordningens perspektiv, handlar om hur
någon upplever något eller hur något uppfattas av och framstår för denne (t.ex. vad
fattigdom innebär för just denna person). Inom fenomenografins område görs
forskningen alltid i den andra ordningens perspektiv. Följaktligen beskriver forskaren
respondenternas uppfattningar och forskaren är ute efter innebörder inte förklaringar,
samband eller frekvenser. Detta innebär, enligt Larsson, att fenomenografen alltså
beskriver ”… hur något framstår för dessa människor och inte hur något egentligen är.”
(s. 13) Den fenomenografiska forskningen är empiriskt grundad därför att den utgör ett
försök att analysera och beskriva vad informanter uttrycker i intervjuer.

Begreppet uppfattning har en särskild betydelse inom fenomenografin. Med uppfattning
avses inte åsikt, som ju bygger på att man väljer mellan olika alternativ. En uppfattning
är istället något som man tar för givet och ser som självklart och som man oreflekterat
bygger sina åsikter och resonemang på. Därför skriver man inom fenomenografin
”uppfattning av” till skillnad mot ”uppfattning om”.

Avsikten med analysarbetet av intervjuerna är att avslöja variationer av informanternas
uppfattningar och identifiera distinkt skilda kategorier där de kvalitativt skilda
uppfattningarna kan beskrivas (Marton och Booth, s. 162). Forskaren gestaltar med
andra ord hur ett fenomen framstår på distinkt skilda sätt för ett antal människor, d.v.s.
variationer av uppfattningar (Larsson 1986, s. 20). Som forskare har man som mål att ge
så gedigna beskrivningar som möjligt av de uppfattningar som individer har av ett
fenomen. Arbetet med att ge variationerna av uppfattningar en gestalt kräver upprepade
reflektioner och genomläsningar av intervjuanteckningarna, där man ständigt söker efter
likheter och skillnader. Genom att jämföra och kontrastera informanternas uppfattningar
upptäcker man som forskare det karaktäristiska för olika uppfattningar och kan därur
identifiera ett begränsat antal kategorier (s. 31).

Vi betraktar beskrivningen av uppfattningarna, alltså beskrivningskategorierna som ett
slutresultat och därmed är vi alltså inte intresserade av att använda uppfattningarna som
ett medel för att t.ex. beskriva hur fördelningen bland dessa ser ut. Anledningen till att
man inom fenomenografin ser på kategorierna som ett slutresultat är flera. Ett av skälen,
enligt Larsson, är att skapa ett underlag för reflektion som kan fungera som ett
utgångsläge i diskussioner om hur människan lär eller hur undervisning kan ske
pedagogiskt (s. 23f). Det är också vårt skäl till att studera just variationen av
uppfattningar. Genom att visa att bibliotekarier har skilda uppfattningar av t.ex.
lärandebegreppet resonerar vi i diskussionsavsnittet (se kap.5) om hur detta påverkar
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bibliotekariernas planering och genomförande av användarundervisningen och hur
undervisningen inverkar på användarens lärande.

Fenomenografin fokuserar inte på individuell nivå, alltså inte på enskilda personers
uppfattningar. Innehållet i uppfattningarna, som ju utgör huvudintresset, koncentreras
istället på kollektiv nivå. Den sociala verklighet som informanterna befinner sig i
uppmärksammas därmed marginellt. Detta är en kritik som vanligen riktas emot
ansatsen (Alexandersson 1994, s. 131). Då en grupp representerar en variation av
individer inom en bredare population, eller utgör ett teoretiskt urval av den populationen
som informanter i en undersökning, kan generaliseringar av resultatet göras eftersom det
väsentliga är innehållet i uppfattningarna, innebörden av dem – inte individerna i sig
själva (Marton och Booth 2000, s. 162).

3. 2. 1 Reliabilitet och validitet

Mikael Alexandersson (s. 128ff) nämner också några andra kritiska synpunkter på
ansatsen. För fenomenografins del handlar frågorna om tillförlitlighet, precision och
validitet om i vilken mån beskrivningskategorierna representerar informanternas
uppfattningar. Har vi som forskare gjort riktiga och rättvisa tolkningar av
intervjusituationen och beskrivit respondenternas svar på ett korrekt sätt? Är de
identifierade beskrivningskategorierna giltiga? Det finns inom fenomenografin flera
olika sätt att förfara som svarar mot noggrannheten, giltigheten och trovärdigheten.
Genom att illustrera informanternas uppfattningar via citat i skilda kategorier, blir det
möjligt för läsaren av rapporten eller uppsatsen att bedöma om forskarens ståndpunkter
verkar rimliga och om beskrivningskategorierna stämmer. Ett andra sätt är att en s.k.
medbedömare tar del av utskrifterna, av intervjuerna samt av de identifierade
beskrivningskategorierna och bedömer om dessa stämmer överens med respondenternas
utsagor, och därmed finner detsamma som forskaren. Det har visat sig att denna form av
reliabilitetstest har en överensstämmelse på 75-100 %. Denna indikation tyder på att
överensstämmelsen mellan forskarens kategoriseringar och medbedömarens kontroll är
tämligen hög.

I vår studie är det just analysarbetet som har upplevts som den största utmaningen och
det som tagit mycket tid och kraft i anspråk i sökandet efter att identifiera och urskilja
likheter och olikheter av uppfattningar gällande de fenomen vi valt att studera. Detta
arbete har bestått av upprepad reflektion och läsning av de utskrivna intervjuerna - en
process som ibland har upplevts som en ”never ending story”. Genom att jämföra och
kontrastera våra informanters uppfattningar har vi kunnat begränsa ett antal olika
kategorier. Därefter har vi omprövat och ifrågasatt de identifierade kategorierna för att
bedöma om vi har gjort riktiga och rättvisa tolkningar av vårt material. Detta har till sist
utkristalliserats i vissa tydliga huvudlinjer, där vi slutgiltigt har kunnat skapa de skilda
kategorierna, vilka vi tydligast tycker beskriver våra informanters uppfattningar av
dessa fenomen. För att ytterligare försäkra oss om att vi hade ”fångat in” de ”rätta”
kategorierna tog vi kontakt med vår handledare som vid flera tillfällen gav oss
konstruktiva synpunkter på vårt arbete. Dessa fördjupade ytterligare vårt analysarbete.

En viktig upptäckt som vi har gjort i detta arbete var behovet av att vara väl påläst inom
sitt område för att kunna ha det ”fågelperspektiv” av teoretiska kunskaper som krävs för
att tydligt kunna se de skiljelinjer som fanns mellan uppfattningarna. Vi gjorde därför
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avbrott i analysarbetet och fördjupade oss ytterligare i litteraturen för att kunna komma
vidare. En fördel i vårt analysarbete var att vi båda läste en 20-poängskurs i pedagogik
som bland annat berörde olika teorier angående lärande.

3. 3 Urval och genomförande

För att undersöka en grupp bibliotekariers uppfattningar av den pedagogiska rollen har
vi valt att intervjua bibliotekarier som anser sig vilja ha djupare och bättre pedagogiska
kunskaper. Vi har därför vänt oss till åtta bibliotekarier som antagits till en kurs i
pedagogik för bibliotekarier vid en svensk högskola. Enligt Holme och Solvang (1991,
s. 114) ökar man informationsvärdet i sin undersökning om man väljer informanter som
är mera medvetna än andra eller som reflekterar över sin situation. Motiveringen till vårt
val av informanter var bl.a. att just dessa hade ett särskilt intresse av sin pedagogiska
roll i sitt arbete och samtidigt hade en yrkeserfarenhet av att arbeta på bibliotek. Med
denna bakgrund gjorde vi antagandet att de troligen hade lättare för att formulera sina
tankar kring de pedagogiska dimensionerna av yrket eftersom vi trodde att de redan
finns där. Det visade sig också vara ett riktigt antagande eftersom det vid intervjuerna
var lätt att få respons på våra frågor. Ett ”problem” som uppstod och som vi inte riktigt
var förberedda på, var att vi upplevde att några av våra informanter hade ”läst sin läxa”
mycket väl, det vill säga, att de gav uttryck för de ”rätta” tankarna och att de använde
sig av en terminologi som fanns i deras kurslitteratur. Vårt dilemma berörde särskilt
frågorna kring begreppen lärande och informationskompetens som hade teoretisk
anknytning kurslitteraturen. På de frågor som handlade om att beskriva informnaternas
praktiska verklighet – alltså hur och om vad de undervisade om, gav bibliotekarierna
oss en helt annan bild som visade att där också fanns flera andra uppfattningar av
lärande och informationskompetens. Denna kontrast blev både spännande och intressant
att ta del av när vi analyserade vårt material. I den fenomenografiska ansatsen har man
som forskare skyldighet att ta del av, och beskriva samtliga förekommande
uppfattningar i intervjumaterialet. Vi har därför valt att inte bortse ifrån de ”rätta”
uppfattningarna, utan istället valt att redogöra för alla uppfattningar som finns av de
aspekter vi valt ut för att belysa den pedagogiska rollen hos yrkesverksamma
bibliotekarier som går en högskolekurs i pedagogik för bibliotekarier.

3. 3. 1 Intervjuer

Den empiriska grunden för insamlande av data vid en fenomenografisk studie är, enligt
Larsson (1986), intervjuer. De 26 bibliotekarier som antagits till kursen i januari - 01
kontaktades per brev i början av februari, där de informerades om undersökningen och
ombads delta i en intervju. Alla informanterna garanterades anonymitet, varför deras
namn fingerats i texten. Endast tre av dem svarade, varpå en påminnelse skickades ut.
Under tiden formulerades intervjumanualen och en pilotstudie, i form av två
provintervjuer, genomfördes med två yrkesverksamma bibliotekarier. Dessa tog ca en
timme vardera och genomfördes med hjälp av bandspelare. Intervjuerna skrevs ut och
därefter justerades vissa frågor och ordningsföljden på dessa ändrades något.

Efter att ha fått svar och intresse om deltagande från fler tillfrågade efter påminnelse,
genomfördes åtta intervjuer i mars. Informanterna var kvinnliga bibliotekarier i olika
åldrar och med lång erfarenhet (minst tio år) av yrket. De flesta var verksamma vid
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olika sorters bibliotek (folk- skol- eller högskolebibliotek) och mötte såväl barn och
unga som vuxna i sitt arbete. Några av dem var bibliotekschefer och vissa bibliotekarier
hade tidigare arbetat som biblioteksassistenter. En av informanterna arbetade inte i
bibliotek, utan som bibliotekarie i annan kommunal verksamhet. Alla hade, som tidigare
nämnts, antagits till en högskolekurs i pedagogik om tio poäng för bibliotekarier.

Samtliga intervjuer, bortsett från en, spelades in på band och de tog vardera ca 45
minuter. (En av intervjuerna spelades inte in, då informanten motsatte sig detta. Den
intervjun genomfördes av oss bägge, där en av oss förde ordet och den andra gjorde
anteckningar.) Alla åtta intervjuerna skrevs sedan ut. De informanter som önskade fick
en utskrift, för att respondenterna skulle ges möjlighet att kontrollera att vi uppfattat
dem rätt. Anledningen till detta är att Holme och Solvang (1991, s. 118) påpekar att
även de bästa utskrifter kan innehålla missuppfattningar.

Enligt Mats Ekholm och Anders Fransson (1992, s. 21) bör intervjuerna ske i en
störningsfri miljö. Vi hade i god tid före intervjuerna än en gång tagit kontakt med
respondenterna för att med dem komma överens om tid och (störningsfri) plats för
intervjuerna. Platserna för intervjuerna skilde sig åt, beroende på att vi till största delen
lät informanterna bestämma denna, för att få en så gynnsam situation som möjligt.
Innan intervjuerna startade, klargjorde vi bl.a. syftet med undersökningen ännu en gång
för att motivera respondenten att ge den information som vi som forskare sökte, något
som Ekholm och Fransson (1992, s. 15) påpekar vara viktigt.

Då vi var två personer som genomförde intervjuerna (bortsett från ett tillfälle) separat
vid olika tillfällen, ville vi säkerställa att alla informanter skulle få samma frågor. Dessa
kan karaktäriseras som halvstrukturerade, där respondenten gavs möjligheter att svara
fritt utan fasta svarsalternativ, men där vi som intervjuare fick utförligare och mera
nyanserade svar genom de öppna frågorna. Frågorna i intervjumanualen (se bilaga 1)
var konstruerade så, att respondenterna tilläts tala fritt och fick berätta om hur de erfor
och därmed uppfattade vissa företeelser. Våra frågor gällde områden som t.ex.
användarens lärande och informationssökning, frågor om vad bibliotekarierna vill
åstadkomma med användarundervisning, frågor om den pedagogiska delen av
yrkesrollen, samt frågor om varför informanterna sökt sig till kursen i pedagogik.
Larsson (1986) menar att det vid en fenomenografisk studie är önskvärt att intervjuaren
inte styr samtalet i allt för hög grad, utan låter respondenten tala fritt om hur de erfar
och uppfattar vissa företeelser, i hopp om att få oväntade och intressanta svar. Också
enligt Holme och Solvang (1991, s.110f) är detta en form för intervju där vi som
forskare endast ger de tematiska ramarna. Som forskare bör man emellertid ge akt på att
man verkligen får svar på sin forskningsfråga. Vi lyssnade därför noga till svaren och
ställde ibland följdfrågor eller bad bibliotekarierna utveckla sina svar.

Citaten som redovisas i resultatavsnittet är ett urval ur materialet. Urvalet har gjorts på
så vis att citaten så tydligt som möjligt ska illustrera de skilda uppfattningarna. Dessa
har därmed förhoppningsvis kunnat gestaltas för läsaren.
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4. Resultat

4. 1 Analysens steg

Vi vill med denna studie undersöka bibliotekariernas syn på sitt pedagogiska arbete i
hur de aktivt medverkar till att vidareutveckla och skapa förutsättningar för lärande.
Genom att undersöka bibliotekariernas uppfattningar av det pedagogiska arbetet i
förhållande till elevers lärande och informationskompetens, söker vi kvalitativa
variationer av bibliotekariernas uppfattningar av sin pedagogiska roll.

Det fenomenografiska analysarbetet går ut på att beskriva hur de fenomen vi vill
undersöka uppfattas av intervjupersonerna. Detta åstadkommer man genom att skapa
beskrivningskategorier. Dessa kategorier är till för att illustrera de olika sätt som ett
fenomen kan uppfattas på, och som forskaren har identifierat genom en mycket
noggrann läsning av intervjumaterialet.  Vårt analysarbete har syftat till att skapa
kategorier av bibliotekariernas uppfattningar av sin pedagogiska roll. Aspekter för
analys och kategorisering har vuxit fram genom kontinuerliga och upprepade
jämförelser av bibliotekariernas svar i intervjumaterialet. ”Det är genom att jämföra
skillnader som en uppfattning får en gestalt – genom kontrasten till andra uppfattningar
ser man det karaktäristiska för en uppfattning.” (Larsson 1986, s.31)

Kategoriseringen av uppfattningar bygger på aspekter som valts utifrån funna likheter
och skillnader vid jämförelsen mellan innehållet i olika intervjusvar. Val av aspekter är
centralt för den fenomenografiska analysen. Utifrån det fenomen som ska utforskas och
beskrivas väljer forskaren aspekter (Larsson 1986, s. 36).

4. 2 Val av aspekter

Här redovisas de aspekter vi valt för analysen av informanternas uppfattningar
beträffande olika fenomen. Då vi analyserat intervjusvaren har vi lagt vikt vid hur
respondenterna resonerat omkring särskilda fenomenen. Vi har därigenom kunnat
fastställa respondenternas kvalitativt skilda förhållningssätt, eller med andra ord, deras
syn på lärande gällande användarundervisning och begreppet informationskompetens.

Vi kommer här nedan att redogöra för de kategorier som vi skapat utifrån vad
bibliotekarierna sagt om dessa olika aspekter på pedagogisk kompetens. Kategorierna
uttrycker alltså innehållet i uppfattningarna, d.v.s. de olika sätt som informanterna
tänker om eller erfar dessa aspekter. Resonemang och utsagor som liknar varandra har
sammanförts i kategorier, medan skillnader mellan vad och hur bibliotekarierna
resonerat kring de olika aspekterna avgör gränsdragningen mellan de olika kategorierna.

Relationen mellan kategorierna kan ibland vara hierarkiskt ordnad på så sätt att man
som forskare ser vissa uppfattningar som mera utvecklade eller komplexa än andra.
Alexandersson (1994, s. 12f) menar att uppfattningarna kan jämföras med kinesiska
askar – den första ryms i den andra, som ryms i den tredje o.s.v. De kan stegvis bygga
vidare på varandra och på detta vis upplevs en logik i uppfattningarnas inbördes
förhållanden.
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I vår uppsats är rangordningen därför ordnad så att den först nämnda kategorin (kategori
A) ses som minst utvecklad, d.v.s. den innehåller uppfattningar som är snäva och därför
mindre omfattande eller innehållsrika, till skillnad mot den sist nämnda kategorin där
uppfattningarna är omfångsrika och mångskiftande och därför mest utvecklade. Detta
gäller dock inte alla våra tre aspekter. Då vi inte funnit uppfattningar som mera eller
mindre omfattande än andra, har vi naturligtvis inte heller rangordnat dem. Den
karaktäristiska rangordningen finns vid beskrivningskategorierna för lärande och för
användarundervisning, men inte vid kategorierna för informationskompetens.

Enskilda citat illustrerar uppfattningen och hjälper till att förklara vad som skiljer de
olika beskrivningskategorierna från varandra. Informanterna kan presentera flera
kvalitativa uppfattningar om fenomenet och kan då finnas med under flera
beskrivningskategorier. Sist i kapitlet finns en resultatsammanfattning.

För att förtydliga för läsaren vad informanten syftar på kan hakparenteser, [],
förekomma i citaten. Denna är alltså vår anmärkning, och sägs inte av informanten. På
vissa ställen förekommer tre punkter omgärdade av mellanslag ( … ). Detta är ett
uteslutningstecken, för att förkorta citatet i ett tydliggörande syfte.

4. 3 Beskrivningskategorier för uppfattningar av begreppet lärande

Vad innebär begreppet lärande för dig?  Hur tror du att eleverna lär sig söka
information? Dessa frågor ställde vi till våra informanter i vår intervju och vi har valt att
använda dem som en aspekt för vår analys av hur begreppet lärande uppfattas. Vi har
kunnat utläsa skillnader mellan olika bibliotekariers uppfattningar av begreppet lärande.

A. Lärande ses som kunskapsförmedling

Denna uppfattning av lärandebegreppet innebär att eleverna erhåller kunskap och
praktiska färdigheter som bibliotekarien förmedlar. Här ser man kunskap som något
objektivt och som existerar för sig själv som ska överföras till eleven.

De får inte ha den attityden, att ’inte ska jag störa dig.’ Jag här ju här för att bli störd, det är ju det
jag vill, det är ju min kunskap som jag ska förmedla till dig. (Ninni)

Kunskap kan även förmedlas med hjälp av kompetenta personer inom ett speciellt
område.

Jag tycker att man skulle bjuda in människor som är utanför som kan berätta om livet utanför
skolan. Som kan ge sina erfarenheter av hur det fungerar på en arbetsplats, istället för att man läser
om det i en bok. (Vera)

Lärandet ses till stor del skiljt från både innehåll och kontext. Det finns en fokusering på
att lära sig olika färdigheter innan man kan gå vidare och erhålla kunskap. Här talar
Vera om att det är viktigt att eleverna i första hand får lära sig att läsa, tala, skriva och
minnas för att de ska kunna tillägna sig kunskap.



38

Att man lär dem att uttrycka sig i tal och skrift, för det tror jag är viktigt språket är så viktigt. Att
de kan läsa och förstå information. Varför jobbar man med så många olika saker för i skolan, då
man har barn som inte kan läsa? Det är ju förutsättningen för allt. (Vera)

På frågan hur de tror elever lär sig söka information är det de praktiska färdigheterna i
informationssökning som anses ha störst betydelse för lärandet. Även här gör man en
åtskillnad mellan innehåll (kunskap) och färdigheter.

Det viktigaste är inte vad man lär utan vart man vänder sig när man vill ha reda på något. (Vera)

Lärande handlar om att bibliotekarien förmedlar olika färdigheter vid
informationssökning till eleven. Dessa färdigheter ses som generella som sedan eleven
kan använda sig av då han/hon på egen hand ska söka information och på så sätt
”erhålla” kunskap. Här besitter bibliotekarien en kunskap om hur man söker
information som inte är kopplad till elevens informationsbehov, utan det är utifrån
bibliotekariens perspektiv som dessa färdigheter förmedlas till eleven.

Att man ger dem nycklarna till hur man letar efter kunskap sen i sin vidare utbildning, men även i
livet att man på något sätt ger dem lite strategier att komma åt kunskap.  (Anna)

B. Lärande förutsätter motivation och intresse

I denna kategori finns det ett elevperspektiv som handlar om elevens behov och intresse
(motivation) till att vilja lära på egen hand. Lärandet är inte längre ett resultat av
undervisning utan det är motivationen som anses vara själva förutsättningen för att
lärandet skall komma tillstånd hos eleverna. Med hjälp av motivationen lär sig eleverna
själva att  konstruera sin egen kunskap.

En person kan lära sig om den vill lära sig. (Ninni)

... som människa lär man sig saker hel tiden, när man står inför nya funderingar och frågor … man
är liksom tvungen att reflektera över saker. (Erika)

När eleverna är motiverade för att söka information resulterar detta i att de på egen hand
lär sig söka information och därmed tar ett större självständigt och aktivt ansvar för det
egna lärandet.

De lär av sina egna erfarenheter och med hjälp av hjälpfunktioner. (Ulla)

De egna erfarenheterna som eleverna gör handlar om att man genom ”trial and error” tar
sig fram på egen hand och detta resulterar i att de konstruerar sin egen kunskap.

Jag tror att många blir tvungna att lära sig själva. (Vera)

Det finns även ett misstroende rörande den egna undervisningen
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Jag tror att det jag säger – det har väldigt, väldigt liten effekt. Utan det är när de själva är i den
situationen att de måste plocka fram någonting – då lär de sig det. Ju oftare de är i den situationen,
desto mera går in och då så kan de kanske. (Agnes)

Motivationen ansågs vara en viktig del för att eleverna bättre skulle tillgodogöra sig
undervisningen av metoder vid informationssökning. Här kopplas lärandet ihop med
innehåll och kontext.

Om de får undervisning vid rätt moment, inte bara att de kastas in och ska lära sig
informationssökning. De måste vara motiverade – då lär de sig. Då kan man lära sig på egen hand
eller med undervisning. Har man löst motivationsknuten, så kan de, för då måste de. (Ulla)

C. Lärande ses om att utbyta erfarenheter – ett samspel

Till skillnad från kategori B där lärande handlade om att konstruera sin egen kunskap,
så uppmärksammas det sociala samspelet människor emellan när de lär. Begreppet det
livslånga lärandet knyts ofta ihop med att lärandet pågår i alla situationer och i möten
med andra människor. I denna kategori sker lärandet i en kontext där språket får stor
betydelse. Flera av informanterna poängterar vikten av att ta del av andras erfarenheter
när man lär genom att referera till sitt eget lärande. Här ges interaktion med andra
människor en stor betydelse och språket blir ett viktigt kommunikativt redskap för att vi
ska kunna lära.

Om en kompis uppfattar en sak och så utbyts det erfarenheter: ’Kan inte du hjälpa mig med det här
eller om du gör det, så gör jag det där’. (Erika)

Erika reflekterade både över sin egen och över sina kurskamraters inlärningssituation
t.ex. när de skulle lära sig ett visst program på kursen. Här blir kommunikation en viktig
tillgång för att kunna ta del av sina kollegers praktiska färdigheter.

Vi började hejdlöst kasta oss över alla knappar och så är det tjugo sidor instruktion, men vi tittade
inte på vad vi skulle göra utan huller om buller, och så gör man ju, och sedan börjar någon att hojta
’Varför blir det ingenting här?’ och ’Vad ska jag trycka på nu?’ Det låter faktiskt så i biblioteket,
fast egentligen så är det, ibland eller många gånger, t.o.m. så att det är någon slags slump att man
kommer på hur man gör det här. Det är ju hemskt! (Erika)

Genom att se något ur någon annans synvinkel och reflektera över sina egna handlingar
stimuleras det egna lärandet.

Det är skönt att träffa folk från olika verksamheter man kan gå i sin lilla verksamhet och bli både
självgod och nöjd, det är bra att höra hur det är på andra ställen man växer med det. (Anna)

D. Lärande ses som en förändring och omkonstruktion av ett tidigare
förhållningssätt

I denna kategori uppfattas lärande som en process. I processen pågår lärandet ständigt.
Genom att konstant tillägna sig kunskaper och genom att oavbrutet omkonstruera sin
begreppsvärld får man en förändrad syn på tillvaron.
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… som människa så lär man sig saker hela tiden då man står inför nya funderingar och frågor. Om
man lever sitt liv utan att tänka och reflektera över saker så blir det ju lite tamt. (Erika)

Detta gör att man ser omvärlden på ett annorlunda sätt – man förändras:

… man växer så tillför man ju hela tiden nya saker till den begreppsvärld som man redan har. Så
lärandet är något som alltid pågår i alla situationer, från det man är riktigt liten till dess man dör,
skulle jag vilja säga. Man tillför hela tiden nya saker som gör att man får en annan syn på tillvaron.
Det är en process som ständigt pågår som ger en själv nya kunskaper och infallsvinklar på olika
saker. (Ulla)

Man får ju hela tiden information som man omvandlar till kunskap överallt, genom tidningar,
radio, TV, föreläsningar och genom att prata men folk, så får man ju annan dimension. (Ulla)

4. 4 Beskrivningskategorier för användarundervisning

Då vi bad våra informanter att berätta om tillfällen då de tycker att de utför ett
pedagogiskt arbete var det många som berörde undervisning om användandet av
bibliotekets resurser. Det handlade då främst om användarundervisning gällande
informationssökning. Vi fann att alla bibliotekarier hade som syfte att
användarundervisningen skulle leda till att eleven blev allt mera självständig i att
använda biblioteket resurser. Men skillnader låg i olika synsätt (inriktningar) i hur man
undervisar eleverna att lära sig att bli mer självständiga med bibliotekets resurser, hur
man lär andra att lära. I analysen av aspekten användarundervisning har fyra kategorier
skapats.

A. Att lokalisera källor

Denna användarundervisning genomförs med hjälp av generella demonstrationer för att
lokalisera olika slags källor utan ett uttalat informationsbehov från eleven. Det är utifrån
bibliotekariens perspektiv som dessa källor förmedlas till eleven och syftet är att lära
eleven att använda bibliotekets resurser. Uppfattningar av användarundervisningens
innehåll och metod i denna kategori innefattas av att bibliotekarierna förmedlar olika
slags källor och sökverktyg till eleven så att hon/han kan söka och finna information.

De undervisningsmetoder som används är demonstrationer där man visar och pekar på
lämpliga källor vid informationssökning.

Då går vi igenom databaser som kan vara bra att använda. Jag visar på både allmänna och
ämnesspecifika databaser. Jag pekar också naturligtvis på lämpliga informationskällor på nätet –
kvalitetsgranskade sidor som rör ämnet. (Ulla)

Det var viktigt att kunna förmedla till eleverna hur de ska gå tillväga då de söker
information.

Sen är det viktigt att man måste veta hur man ska förmedla det här … Kan jag inte förmedla det
här till de andra, är jag inte en bra skolbibliotekarie i alla fall. … utan vad som är viktigt för oss,
det är att vi ska kunna visa på källor till information. (Anna)
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Undervisningsmetoderna vid ”handledning” till bibliotekets resurser, genomförs med
hjälp av demonstrationer där man förmedlar de strukturer, möjligheter utifrån
bibliotekariens perspektiv anser vara viktiga att känna till.

Jag vill handleda dem in i de resurser som finns, och få studenter att kunna använda dem. Då
måste man ju börja på något sätt och då får man ha demonstrationer. De lär sig inte att söka då,
men jag kan peka på möjligheterna och tala om för dem hur man kan använda dem. Jag vill ge
dem en struktur att jobba utifrån. Det är nog det handlar om. (Ulla)

Kunskap ses också som något objektivt, som något som existerar för sig själv och som
ska överföras till eleven.

Jag utför ett pedagogiskt arbete hela tiden. Det är min kunskap som jag ska förmedla till
användaren. Hur man söker på Internet. Hur man använder sig av booleska termer. (Gunilla)

Undervisningsmetoder som bibliotekarien använder sig av utgår ifrån bibliotekariens
perspektiv på vad som skall läras. Även om bibliotekarien förespråkar vikten av att ha
en ”dialog” med barnen så är det ändå utifrån vad bibliotekarien anser barnen har
förstått och vad de skall lära sig..

Man ser ju hur gruppen man har hand om fungerar. Man kan ju ha olika sätt att lära ut saker, att
man ska få dem att förstå vad man vill lära dem. Där kan man ta till vissa knep, för att man ska få
dem att förstå vad man säger. Där får man ha en dialog med barnen. Man får fråga dem vad de
förstår och de får tala om vad de ska göra. Då ser man ju vad de har förstått.  (Vera)

På frågan vad hon saknade i de situationer som hon utförde ett pedagogiskt arbete var
det just metoder för hur man förmedlar ett innehåll.

Man måste ju kunna förmedla någonting till dem och försöka göra det på ett bra sätt … Vi har gått
igenom Mediearkivet, lite hur man söker via sökmotorerna och lite av Länkskafferiet … inte själva
innehållet i det man ska göra, utan mera hur man förmedlar innehållet. (Vera)

Uppfattningar i denna kategori inrymmer även att man uppfattar elever i åldersgrupper
istället för individer med olika behov och livserfarenheter. Detta resulterar i att
användarundervisningen anpassas till vad som förväntas av de olika åldersgrupperna att
kunna när det gäller att använda bibliotekets resurser. Vera har utarbetat en metod i sin
användarundervisning som har sin grund i att man bygger på med nya moment i en viss
turordning ju äldre eleverna blir.

Har du någon användarundervisning? (Intervjuaren)

Ja, jag har ju den som man kallar informationssökning. Vi ska där ha fyror, femmor och sexor.
Fyrorna ska bara ha uppslagsverk och lite referensböcker och så ska man bygga på detta. (Vera)

Vera har utarbetat en undervisningsmetod där man successivt får bekanta sig med
bibliotekets resurser. I åk 6 kommer eleverna till biblioteket för första gången och då
går Vera igenom vad som finns på referensavdelningarna och börjar med
uppslagsböckerna. Senare i åk 7-8 visar hon faktaavdelningen och vad årsböcker är för
något.

… lära sig att slå upp först i uppslagsböcker sen går vi till olika ämnesområden …I åk 7… då
börjar vi repetera lite grann hur vi letar i uppslagsböcker och vad som är viktigt att tänka på. Slå
upp i böckerna och hitta lite svar och sen gå vidare till faktabokavdelningen. (Anna)
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När det handlade om att väcka ett intresse hos eleverna rörde det sig om att väcka ett
intresse för olika informationskällor och hur man kan söka information.
Undervisningsmetoden är att bibliotekarien visar hur man går tillväga för ett lyckat
resultat.

Väcka ett intresse hos studenterna, och få upp ögonen på dem att det finns annat än Alta Vista. Att
man kan söka strukturerat och få ett bättre resultat om man lär sig söka sig att använda de olika
databaser som finns. (Ulla)

En bibliotekarie ansåg att det var lättare att undervisa eleverna i hur de skulle söka och
var de kunde finna relevant information, om användarundervisningen var kopplad till en
uppgift i skolan. Bibliotekarien kopplade ihop användarundervisningen med ett
ämnesinnehåll, men fokuserar på att ”lära ut” procedurer genom att visa hur man går
tillväga vid informationssökning. Det är hela tiden fråga om bibliotekariens perspektiv i
vad hon anser vara värt att veta och kunna i denna fråga.

Det är därför bra att koppla detta [användarundervisningen] med ett ämne som de ska jobba med,
för att visa dem hur man letar efter information, att de lätt kan hitta saker, och att de vet att dit går
jag, då hittar jag något. I stället för som de gör i dag  - de hittar ingenting. De sitter bara och surfar,
och de hittar inte för att de går till fel ställen, och de söker för brett. De går inte till hjälpmedlen,
för de vet inte hur man gör.  Det är vårt mål att de ska kunna hitta information själva, utan att vi ska
behöva hjälp dem med allt. Vi ska bygga en bas [för eleverna] som de sedan kan använda när de
går vidare till högstadiet.  (Vera)

B. Skapa kontakt

Inom denna kategori finns uppfattningar som betonar innehavet av bibliotekariernas
personliga egenskaper som handlar om att skapa gynnsamma förutsättningar för
kommunikation mellan elev och bibliotekarie. Detta för att kunna skapa ett positivt
klimat på biblioteket så att eleverna vågar och kan bli mer självständiga i användandet
av bibliotekets resurser. Hur bibliotekarien bemöter användaren i samtalet är viktigt.
Det handlar inte bara om vad man gör utan också betydelsen av hur man gör det.
Personligheten ses som ett redskap för att skapa kontakt med eleverna så att de
upptäcker och därmed också använder sig av bibliotekets resurser.

Det är viktigt att miljön är vänlig och jag hoppas att de [användarna] frågar när de inte hittar.
(Ingrid)

Vid introduktionstillfällena tar Ingrid emot små grupper av användare och försöker
knyta kontakt med studenterna och varnar för fallgropar i systemet bl.a. för att: ” … de
inte ska känna sig osäkra.” Ingrid återkommer ofta i intervjun till att hon inbjuder till,
och har förhoppningar om, att användarna ska komma och fråga eller be om hjälp. Hon
betonar vid flera tillfällen vikten av att studenterna måste känna sig trygga i biblioteket
för att de ska kunna dra nytta av användarundervisning. Vid de allmänna
biblioteksintroduktionerna ställer inte Ingrid några särskilda frågor till studenterna, eller
ger dem några uppgifter att lösa, utan poängterar att syftet är att studenterna ska känna
sig hemma, våga komma tillbaka och inte vara rädda för biblioteket.

Bibliotekariens bemötande har naturligtvis stor betydelse för den fortsatta användningen
av bibliotekets resurser. Det är viktigt att bibliotekarien ger användaren ett trevligt
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bemötande och visar ett engagemang för deras frågor, men av större vikt är, såsom
Kuhlthau (1993, s 143f) skriver, att bibliotekarien försöker ta reda på var i sökprocessen
användaren befinner sig, för att kunna utgå ifrån hennes/hans behov. Informanterna gav
inte intryck av att ha dessa uppfattningar, utan fokuserade istället på den personliga
karaktären.  Den stereotypa bilden av bibliotekarien som en tråkig, färglös och argsint
kvinna verkar vara ett hinder på vägen för att kunna se sig själv som pedagog. Något
som till varje pris måste motbevisas.

Jag vet inte om jag uppfattar mig som någon pedagog. Jag uppfattar mig som en bibliotekarie som
står och pratar och försöker vara rolig och intressant på en gång. Fånga  -  för det här är ju
ungdomar - deras intresse. Jag tror väl kanske inte att så mycket av det jag säger och går igenom
fastnar, men om jag gör ett avtryck på dem eller ett intryck – då finns det alla fall en bild av ett
bibliotek. Förhoppningsvis är den bilden positiv. (Agnes)

Dessa personliga egenskaper omfattas också av förmågan att kunna handskas med barn i
grupp. Denna förmåga anses vara en personlig ”nedärvd” egenskap som bygger på sunt
förnuft och kan inte erhållas genom utbildning.

Jag tror att det har med att göra hur man är som person. När man har jobbat på skolbibliotek då har
du barn omkring dig jämt och då måste du kunna handskas med de barnen. Jag tror man har det i
sig på något vis. Vissa människor passar inte att jobba med barn för de kan inte ta dem på rätt sätt
och lyssna på dem. Jag använder mycket sunt förnuft.  (Vera)

Vera menar att det handlar om bibliotekariens personliga egenskaper, att ha en förmåga
att kunna ”se” hur man ska handskas med en grupp människor i en
undervisningssituation. Denna uppfattning gjorde att hon ifrågasatte vikten av att läsa
pedagogik.

Det här med pedagogik – jag är lite kluven till det här. Det är vissa som säger: ’Jag har läst så
mycket pedagogik så jag begriper detta.’ Vetenskapen behövs, men ibland blir jag fundersam. Vad
är det man ska lära sig när man läser det? Man ser ju hur gruppen man har hand om fungerar.
(Vera)

C. Stödja och stimulera elevernas motivation

Detta synsätt innehåller i huvudsak visioner om en annorlunda användarundervisning än
den undervisning som bibliotekarierna verkligen bedrev. De hade uppfattningen att den
användarundervisningen som de bedrev var meningslös i den bemärkelsen att den inte
gav det resultat som var avsikten med undervisningen.

Det är lönlöst att i halvklass dra det där om Artikelsök. ’Och där gör man så, och det här är
katalogen och den innehåller det och det, och där gör man så.’ Och så får man översätta det där till
katalogen runt signum till hylla o.s.v. och [då säger eleverna:] ’Det visste jag redan innan jag kom
hit.’ Jag har försökt att tänka ut olika vägar med exempel och övningsuppgifter, men det faller ju
bara platt till marken.  (Erika)

Uppfattningar av användarundervisning i denna kategori innebär att det är elevens
behov och den egna motivationen som är drivkraften för att vilja lära och att den
drivkraften ska uppmuntras. Bibliotekariens uppgift är att stimulera elevens
upptäckarlust och engagemang för att lära. Här läggs fokus på den lärande eleven.
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Få elever till att upptäcka upptäckarlusten [genom att] entusiasmera eleverna så att de själva hittar
nya vägar som inte vi vet. Få dem att fatta att det finns en massa möjligheter. (Erika)

Det jag vill med det… ja, på något sätt så vill jag att dom ska bli så nyfikna på det som de håller på
med, den uppgift dom har framför sig just nu, så att de ger sig av självständigt och laborerar med
biblioteket. Det är det jag som bibliotekarie kan hjälpa med, det är ju att bolla vidare när de testat
de vanliga vägarna. (Erika)

Vad jag tror att pedagogik är, det är väl någon slags konst att inte lära ut längre då, utan att få fram
ett barns lust att lära. (Ninni)

Det är elevers intresse eller nyfikenhet för ett ämne, fråga eller problem som gör att de
på egen hand prövar sina egna idéer och tankar för att söka information och att de
därigenom lär sig att använda bibliotekets resurser. Här blir bibliotekariens uppgift att
stödja den lärande eleven.

Det allra bästa är ju när de står inför att skriva en uppsats, då de är färdiga med sin
problemformulering, att de jobbar utifrån den, med den med mig som stöd vid något tillfälle. Det
är en dröm att få ha det så. (Ulla)

Det är också viktigt att lära känna eleverna för att kunna möta eleverna utifrån deras
olika behov och förutsättningar då de söker information.

För jag tycker att det är mycket det här att visa vägen till informationen, inte ge färdiga svar…att
man lär känna elever som man hela tiden måste bedöma. Vad är det som passar till den här
[eleven] och vad är det som passar till den där [eleven]. Det är hela tiden pedagogiska
avvägningar. (Anna)

Det är ju ständigt en utmaning att försöka göra det bättre att försöka förstå eleverna. (Erika)

Eleven ska kunna tillägna sig kunskaper genom att bygga på sina befintliga kunskaper
som den lärande kan använda i framtida situationer och möjliggöra för ett livslångt
lärande.

Så handlar det ju om att inte bara ge svaret till låntagaren, utan att försöka få eleven till att: ’Att
den här gången så jobbar vi med någonting för att leta efter indianer, men det som vi håller på med
nu, ska du också ha med dig när du jobbar med kärnkraftsuppgiften.’ (Erika)

I de flesta situationer tycker Erika att det fungerar med att ”få ur” eleverna vad de
tänker, tycker och funderar över och behöver hjälp med.  Men när det inte fungerar och
det inte blir någon kontakt mellan henne och eleven då saknar hon en större repertoar av
metoder för att kunna välja olika tillvägagångssätt för att kunna förstå och möta eleven.

… olika modeller eller olika sätt att attackera på, så skulle jag kunna om det inte funkar med den
här gruppen eller de här eleverna då får jag nog försöka gå runt hörnet och komma in andra vägen
men det kan jag inte eftersom jag inte har dom kunskaperna. (Erika)

Men det betyder inte att hon vill bli en som hon säger, ”fullblodspedagog”, utan hon vill
ha möjligheter att pröva andra vägar för att nå fram till eleven.

Det är ju bristen att man bara har sig själv och det har väl en utbildad pedagog men de kan ju
också byta, pröva någon annan väg likaväl som jag kan göra det om det kör sig i någon databas.
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Men då får jag ju faktiskt tänka på ett annat sätt och göra om det, men det kan jag inte göra som
pedagog, det är ju bristen. (Erika)

D. Lärande genom reflektion

I denna kategori vilar den pedagogiska grundsynen på att vi lär genom att reflektera.
Genom att reflektera över den egna praktiken utifrån existerande teorier inom ämnet gör
det att vi kan förändra våra tankar och handlingar.

Erika tar också upp nödvändigheten av att få reflektera över sina yrkeserfarenheter för
att kunna medvetandegöra vilken pedagogisk grundsyn som ligger bakom hennes
handlande. En form av kompetensutveckling där man använder sina erfarenheter för att
kunna få nya perspektiv och kunna förändras.

Behöver … läsa in sig något lite, och lyfta de här vardagserfarenheterna på ett teoretiskt plan, så
att man kan titta ut över vad det är jag gör, hur jag skulle kunna ändra på vissa saker och hur jag
skulle kunna tänka. (Erika)

4. 5 Beskrivningskategorier för uppfattningar av begreppet
informationskompetens

I våra intervjuer relaterade de flesta av våra respondenter begreppet
informationskompetens enbart till kombinationen biblioteksverksamhet och lärande. Vi
har där kunnat urskilja två skilda perspektiv - ett bibliotekarieperspektiv och ett
elevperspektiv. Bibliotekarierna resonerade olika kring vilka kvalifikationer som skulle
gälla för en elev respektive för en bibliotekarie, för att vara informationskompetent. För
bibliotekariens del handlade det i högre grad om att ha kunskapen om de ”rätta
informationskällorna” som gjorde det möjligt att återvinna informationen. Men även
kunskap om att finna vägar till informationen var viktig för bibliotekariens
informationskompetens. För elevens del var det däremot viktigare att kunna identifiera
ett informationsbehov och att kunna använda sig av sitt material.

A. Informationskompetens som informationsåtervinning

De uppfattningar som syftade till bibliotekariens informationskompetens handlade om
vägen till information, d.v.s. informationssökning och informationsåtervinning och
informanterna framhåller att man som bibliotekarie ska veta var och hur man söker
information. Det viktigaste var inte att ha kunskaper (ämnes-) om allting, utan
framförallt var det viktigt att veta vägen till informationen. För bibliotekarien var det
viktigare att kunna hitta fler källor och finna fler och olika vägar till informationen än
eleven.

Många tror att bara för man jobbar på biblioteket så vet man vad som står i böckerna. Men man
ska veta…, eller åtminstone kunna fundera på olika vägar man kan ta. Att man vänder sig dit man
behöver. Man behöver inte ha så mycket [ämnes-] kunskap själv om saker och ting. (Ulla)
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Även Anna menar att man inte behöver ha djupa och breda ämneskunskaper för att vara
informationskompetent då hon säger:

Jag kan inte vara expert på medicin, sport, på allting, men jag kan ändå veta var jag hittar
information om medicin. (Anna)

Bibliotekariens kvalifikationer var att finna fler sökvägar till informationen och fungera
som en handledare för eleverna i deras sökprocess.

Vad är det för skillnad på en bibliotekarie och en elev som är informationskompetent?
(Intervjuaren)

Men skillnaden är på något sätt… Alltså bibliotekarien, eller jag, behöver inte eller ska inte …
ägna den stora tiden åt att fundera så där väldigt mycket över materialet och de fortsatta vägarna.
Men jag ska veta mera och kunna tänka ut ytterligare vägar för att hitta saker. Kanske lyfta fram
något nytt, kanske förtydliga i den täta kontakten med eleverna ... att man fortsätter att diskutera.
För det eleven gör har ju mycket mera med själva innehållet att göra,  medan jag ägnar mig åt att
försöka hitta vägar och informera om dem, att på något sätt entusiasmera så att de själva också kan
hitta ytterligare några andra vägar som jag har missat. (Erika)

B. Informationskompetens som informationsanvändning

I denna kategori står användningen av information i fokus och information ses som
något subjektivt. Här knyts begreppet informationskompetens ihop med lärande genom
att informationen används för att utveckla kunskap. Dessa bibliotekarier menade att det
var viktigt för eleven att kunna värdera, analysera och dra slutsatser av informationen
och att använda sitt material. Här resonerade bibliotekarierna kring begreppet endast
med eleven som utgångspunkt.

Det är nog vad jag tänker att den lille eleven ska bli som jag möter på mitt bibliotek … Det
[informationskompetens] måste ju handla om omvärldsorientering. Att ha någon slags koll på.
Veta skillnaden på Alingsåstidningen och Dagens Nyheter … Att man vet lite grann vad källan är.
Att man kan värdera olika slags dokument. (Ninni)

Och att kunna använda det [man funnit] för att dra slutsatser och fundera kring det också.
(Agnes)

 En annan informant uttrycker det på ett liknande sätt:

 … och framförallt hur man använder sig av den [informationen] utifrån sina egna intentioner, och
vet att behandla den rätt. (Ulla)

En bibliotekarie ansåg att informationskompetens är situationsbunden, d.v.s. beroende
på kontexten. Hon ansåg även att det hade en betydelse vem det gällde. Som exempel
tog hon bibliotekarien och eleven. Vad gällde elevens informationskompetens bör
hon/han besitta förmågor i större utsträckning vad gäller att kunna analysera och dra
slutsatser av sitt material än bibliotekarien.

Men en elev som är informationskompetent är ju ungefär den typen av elev som Louise berättar
om i sin avhandling, men även Bruce, dom vet att leta på många ställen att jämföra sitt material
som för eller emot som var fallet i hennes avhandling. Det gör detsamma om det handlar om EU
eller ursprungsbefolkningar eller vad som helst … Att kunna leta på många ställen och kunna
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värdera sitt material … få fram något om man analysera materialet och få fram något nytt eller
eget. Då är man informationskompetent då man kan använda material på olika sätt. (Erika)

De uppfattningar som syftade till elevens informationskompetens handlade även om att
kunna formulera en fråga, identifiera ett informationsbehov, kunna söka information,
hitta det man behöver.

Att ta reda på information, att söka det man är ute efter, och det innebär ju också att fastställa vad
man är ute efter, vilket i och för sig inte är lätt – det är ju den största svårigheten egentligen.
(Agnes)

Kvalifikationer gällande en informationskompetent person handlade om att kunna finna
den information som man behöver.

Den person ska väl kunna hitta…Vad det än är för slags information så ska den veta hur man tar
reda på den. Man ska veta, eller åtminstone fundera på vilka olika vägar man kan ta. Det är det
enda sättet, tror jag. Att man lärt sig hur systemet fungerar. (Vera)

4. 6 Resultatsammanfattning

Aspekt Kategori A B C D

Lärande Kunskapsförmedling/
Bibliotekarieperspektiv

Motivation/
Elevperspektiv

Samspel Förändring

Användar-
undervisning

Lokalisera källor Skapa kontakt Stödja och
stimulera
elev-
motivation

Lärande
genom
reflektion

Informations-
kompetens

Informationsåtervinning/
Bibliotekarierperspektiv

Informations-
användning/
Elevperspektiv

4. 6. 1 Kategorier för aspekten lärande

Sammanfattningsvis har vi kunnat urskilja fyra skilda kategorier gällande
bibliotekariernas uppfattningar av begreppet lärande. Kategori A, Kunskapsförmedling,
har ett bibliotekarieperspektiv och innehåller en kunskapssyn som vi menar är
behavioristisk eftersom kunskap här ses som något objektivt, som existerar för sig själv
och som ska överföras till eleven. Lärande kopplas inte till elevens informationsbehov
utan kunskap och praktiska färdigheter förmedlas till eleven utifrån vad bibliotekarien
anser vara viktigt att kunna. Lärandet är skiljt från både kontext och innehåll.

I kategori B, Motivation, finns ett elevperspektiv där bibliotekarierna menar att lärandet
sker utifrån elevens behov och intresse. Eleven konstruerar sina individuella kunskaper
utifrån sina egna färdigheter. Det är motivationen som är drivkraften och som håller
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inlärningsprocessen igång hos eleven. Här förespråkas ingen undervisning utan eleven
lär på egen hand.

I C-kategorin, Samspel, finner vi ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Lärandet är
något som pågår i alla situationer och i möten med andra människor. Vi lär genom att
samspela med varandra, och genom att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper
till varandra. Lärandet sker i en kontext där interaktion och språk får en stor betydelse.

Slutligen i D-kategorin, Förändring, finns en syn på lärande som kan kopplas till
fenomenografin. Lärande uppfattas här som en process som oavbrutet pågår under hela
livet. Genom att ständigt tillföra kunskaper omkonstrueras begreppsvärlden och synen
på tillvaron förändras därför.

4. 6. 2 Kategorier för aspekten användarundervisning

Vi fann vi tre skilda uppfattningar av aspekten användarundervisning. A-kategorin, Att
lokalisera källor, kännetecknas av att bibliotekarien förmedlar olika slags källor och
verktyg till eleven i syfte att lära eleven att använda bibliotekets resurser.
Undervisningen är generell och sker utan ett direkt uttalat informationsbehov av eleven.

I kategori B, Skapa kontakt, betonas innehavet av bibliotekariernas uppfattningar i det
att de vill utveckla goda relationer till eleverna, så att de blir mer självständiga i
användandet av bibliotekets resurser. Hur bibliotekarien bemöter användaren i samtalet
är viktigt. Det handlar inte bara om vad man gör utan också betydelsen hur man gör det.
Personligheten ses som ett redskap för att skapa kontakt med eleverna så att de
upptäcker och därmed också använder sig av bibliotekets resurser.

Kategori C, Stödja och stimulera elevmotivation, innefattas av visioner om hur
bibliotekarierna skulle vilja bedriva användarundervisningen. Här finns uppfattningar av
att det är elevens behov och motivation som är drivkraften för att vilja lära. Det är
bibliotekariens uppgift att stimulera elevens upptäckarlust och engagemang i den
individuella sökprocessen. För att aktivt kunna ta del av denna individuella sökprocess,
utgår man från användarens särskilda behov och situation. Här finner vi vikten av ett
samspel mellan tankar, känslor och handlingar i en kontinuerlig dialog mellan elev och
bibliotekarie. Eleven tillägnar sig kunskaper genom att utöka sina befintliga kunskaper
som möjliggör ett livslångt lärande.

Kategori D, Lärande genom reflektion, kännetecknas av att respondenterna rannsakar
sig själva och funderar på vad det är de själva behöver vara insatta i och känna till för att
kunna bedriva bra användarundervisning. Genom att reflektera över vardagliga
erfarenheter och koppla samman dem med såväl befintliga, som nya pedagogiska idéer
och teorier, ges det möjlighet till att förändra invanda tankebanor och sätt att handla.
Nya perspektiv öppnas som skapar tillfällen till förändrade metoder för och innehåll i
användarundervisningen.
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4. 6. 3 Kategorier för aspekten informationskompetens

I vår undersökning har vi kunnat urskilja två skilda uppfattningar av begreppet
informationskompetens. Skillnaderna består av de olika kvalifikationer som
bibliotekarierna menar att elever respektive bibliotekarier skulle besitta för att kunna
kalla sig informationskompetenta.

Kategori A, Informatiosåtervinning/bibliotekarier, syftar på bibliotekariens
informationskompetens och där handlade kvalifikationerna om betydelsen att veta
vägen till informationen, d.v.s. om kunskaper i informationssökning och
informationsåtervinning. För bibliotekariernas kvalifikationer är därför innehållet i
informationen av underordnad betydelse, då de menar att användningen av
informationen inte hör till en bibliotekaries informationskompetens.

B-kategorin, Informationsanvändning/elever, är knuten till de kvalifikationer som ska
gälla för informationskompetens hos eleverna. Det som betonas är att det är viktigt att
eleverna kan använda sig av informationen – alltså att kunna värdera, analysera och dra
slutsatser av informationen. Det var även viktigt att eleverna skulle kunna identifiera sitt
informationsbehov, att kunna formulera frågor och att kunna söka information i olika
källor.
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5. Diskussion

5. 1 Reflektioner kring undersökningens resultat

I det här avsnittet har vi för avsikt att diskutera de resultat vi funnit i vår undersökning,
samt sätta dem i relation till teorier och tidigare forskning. En undersökning leder
naturligtvis fram till att man som forskare gör vissa reflektioner. Vi har ur vårt
intervjumaterial identifierat ett antal skilda kategorier som framträtt utifrån vissa valda
aspekter.

Vi har med denna studie velat belysa bibliotekariernas syn på sitt pedagogiska arbete i
hur de aktivt medverkar till att vidareutveckla och skapa förutsättningar för ett lärande.
Genom att undersöka bibliotekariernas uppfattningar av det pedagogiska arbetet i
förhållande till begreppen lärande, användarundervisning och informationskompetens,
har vi kommit fram till kvalitativa variationer av bibliotekariernas uppfattningar av den
pedagogiska rollen. Det gör att vi kan visa att dessa uppfattningar samverkar med, och
påverkar, både användarundervisningen och lärandet. Vi diskuterar nedan aspekterna
lärande, användarundervisning och informationskompetens i just nämnda ordning.

5. 1. 1 Lärande

Vårt resultat visar fyra skilda uppfattningar av begreppet lärande med olika perspektiv
på hur vi lär. Vi fann att samtliga bibliotekarier enligt beskrivningarna av innehåll och
metod bedrev en användarundervisning som bygger på en kunskapssyn som är
behavioristiskt influerad Det handlar om att visa och förklara hur ”systemet” är
uppbyggt för att eleverna lättare ska kunna ta sig fram på egen hand. När vi ställde
frågan, Hur tror du att eleverna lär sig söka information? visade det sig klart och tydligt
att informanterna menade att lärandet i huvudsak sker utifrån elevens behov och
intresse. De menade att när eleverna är motiverade för att söka information resulterar
detta i att de på egen hand lär sig söka information. Detta leder till att eleven konstruerar
sina egna kunskaper utifrån sina egna färdigheter. Här förespråkar bibliotekarierna inte
någon undervisning, utan tvärtom menar de, så lär sig eleverna informationssökning
bättre på egen hand: ”Jag tror att det jag säger – det har väldigt, väldigt liten effekt.
Utan det är när de själva är i den situationen att de måste plocka fram någonting – då lär
de sig det. Ju oftare de är i den situationen, desto mera går in och då så kan de kanske.”
(Agnes) Lärandet ses inte som ett resultat av undervisning, utan det är motivationen
som anses vara själva förutsättningen för att lärandet skall komma till stånd hos
eleverna. Här finns, menar vi, en kunskapssyn som tycks vara grundad i konstruktivism.
Enligt bl.a. Marton och Booth (2000) menar konstruktivisterna att kunskap inte kan ses
som formad och klar, som något som finns utanför oss och som vi sedan bara kan ”ta
in”, eller att vi har medfödd kunskap. De menar däremot att individen konstruerar sin
egen kunskap genom att sitt agerande och genom samspel med omgivningen. En av den
teorins viktigaste bidrag är den lärandes aktiva roll i kunskapandet, och i denna aktiva
konstruktionsprocess utvecklas gradvis mer avancerade kunskapsnivåer.

Informanterna beskriver utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv hur de uppfattar att
elever lär sig söka information. Det är utifrån elevernas behov och intresse som de på
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egen hand lär sig söka och konstruera sina egna kunskaper. Utifrån detta perspektiv på
lärande tror bibliotekarierna inte på effekten av sin undervisning. Varför informanterna
inte ser sig som delaktiga i lärandet utan uppfattar det som om eleverna bäst klarar det
på egen hand, kan det finnas många orsaker till. Vi vill dock lyfta fram några troliga
orsaker som vi har reflekterat över när vi har analyserat vårt material.

Vi tror att det behavioristiska paradigmet seglivat lever kvar som undervisningsform
och att det därmed har en stor inverkan på bibliotekariernas undervisningsmetoder. När
det gäller innehållet i undervisningen tror vi att den påverkas av den syn som våra
informanter har på vad informationssökning är, och de uppfattningar av
informationskompetens som finns bland våra informanter. De tycks även sakna andra
undervisningsformer eller förhållningssätt som motsvarar denna kunskapssyn där de kan
se sig delaktiga i elevers lärande.

Brister i undervisningen kan enligt Limberg, Hultgren och Jarneving (2002, s. 125) bero
på pedagogers otydliga föreställningar om vad informationssökning är, och vilka
kunskaper och kompetenser som krävs för att lära genom sökning och användning av
information. De menar vidare i sin forskningsöversikt, att bibliotekariernas syn på
informationssökning, så som den uttrycks i undervisning, tyder på en alltför kraftig
fokusering på teknik och procedurer. Den användarutbildning som endast syftar till att
ge en enkel undervisning om hur man finner information, leder till bristfälliga
inlärningsresultat enligt Kuhlthau (1993). Hon förespråkar vikten av att bibliotekarien
ser användaren i sin informationssökningsprocess, som en del av inlärningsprocessen.
Hon menar vidare att sökandet efter information är en konstruktiv process där
individens sökande efter mening är den främsta drivkraften. Där är det bibliotekariens
uppgift är att identifiera var i processen användaren är för att kunna stödja hjälpa dem
genom de olika faser av känslor, tankar och handlingar som kännetecknar
informationssökningsprocessen. En förståelse kan skapas så att eleverna uppfattar
informationssökning som en meningsskapande process (s. 148).

När bibliotekarierna reflekterar över sitt eget lärande uppmärksammas istället det
sociala samspelet människor emellan. Flera av informanterna poängterar vikten av att ta
del av andras erfarenheter när man lär genom att referera till sitt eget lärande. Här ges
interaktion med andra människor en stor betydelse, och språket blir ett viktigt
kommunikativt redskap för att vi ska kunna lära: ”Vi började hejdlöst kasta oss över alla
knappar och så är det tjugo sidor instruktion, men vi tittade inte på vad vi skulle göra
utan huller om buller, och så gör man ju, och sedan börjar någon att hojta ’Varför blir
det ingenting här?’ och ’Vad ska jag trycka på nu?’ Det låter faktiskt så i biblioteket,
fast egentligen så är det, ibland eller många gånger, t.o.m. så att det är någon slags
slump att man kommer på hur man gör det här. Det är ju hemskt! ” (Erika)

I det sociokulturella perspektivet sker lärande främst via kommunikation i interaktion
mellan människor. Människor har alltid lärt av varandra och delat med sig av sina
kunskaper. Ofta är det så att den som behärskar en viss färdighet hjälper den som är
nybörjare (Säljö 2000). ”Det som en person kan ha svårighet att utföra klarar en grupp
oftast av genom gemensamma ansträngningar.” (Säljö 2000, s. 235) En god miljö för
lärande ger eleverna möjlighet att interagera med varandra. Eleven får då möta fler olika
perspektiv och synpunkter som kan utmana elevens förståelse av en företeelse eller en
idé och samtidigt motivera ytterligare lärande. Särskilda arbetssätt kan främja
studenternas lärande om uppgifterna formas så att de motiverar studenterna att även se
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informationssökning som informationsanvändning. Med tanke på Säljös (2000) tankar
rörande lärande i samspel gynnas lärandet om det sker tillsammans med andra. Vid
särskilda undervisningstillfällen eller seminarier kan bibliotekarien och läraren vid
upprepade tillfällen tillsammans därför uppmana studenterna att presentera
forskningsuppgifter, hur och var de sökt information och vilka slutsatser de dragit. Ett
sådant arbetssätt främjar alla – dels studenter, dels bibliotekarier och lärare – i ett
samspel, då de tillsammans kan reflektera över egna och andras erfarenheter. Här borde
det ju ges goda tillfällen för bibliotekarier och lärare att fundera över innehållet i, och
skilda utgångspunkter för undervisning, då de ser vilka behov studenterna har, hur
eleverna går tillväga vid sökning och användning av information och vilka kunskaper
som skapats. Studenterna kan dessutom byta erfarenheter och dra lärdom av varandras
mer eller mindre givande upplevelser, som ytterligare stimulerar pedagogerna till
reflektion över undervisningen.

Den sistnämnda kategorin uppfattning av lärande, Förändring, kan sägas höra samman
med den sortens lärande som bland andra Marton och Booth (2000) talar om, och som
vi tidigare beskrivit i teoriavsnittet. De beskriver ju undervisning dels såsom en
handling som uppsåtligen syftar till att orsaka någon slags förändring hos den lärande.
Dels menar de att handlingen (undervisningen) inte bör vara tillfällig, utan något som
ska fortgå till dess att någon förändring har inträffat. För det tredje menar de att läraren
måste ha grunder för att kunna avgöra om förändringen är tillräcklig eller inte (s. 213).
Marton och Booth menar vidare att pedagogik har en nära relation med träning, och att
träning uppfyller det första av två kriterier, nämligen att ha ett klart mål med
undervisningen (som ska leda till förändringen), och att som lärare envisas med att
ingripa tills en förändring uppstår. De sätter även likhetstecken mellan pedagogik och
att kunna inta den lärandes perspektiv, att ha förmåga att kunna bedöma prestationer,
samt att kunna anpassa sin egen inblandning i lärandet (s. 214). Även Kuhlthau (1993)
säger ju t.ex. att läraren i undervisningen måste utgå ifrån den lärandes perspektiv och
sätta sig in i dennes roll, dels för att gynna lärandet, dels för att minska riskerna för
osäkerhet och förvirring.

Vi sätter nu ovanstående i relation till Ullas uttalande: ”… man tillför hela tiden saker
som gör att man får en annan syn på tillvaron. Det är en process som ständigt pågår och
som ger en själv nya kunskaper och infallsvinklar …” Här menar vi att Ullas
uppfattning av lärande stämmer väl in på Martons och Booths beskrivning av hur
lärande sker och hur undervisning bäst bör bedrivas. Här är det någon sorts förändring
som krävs hos den lärande, för att hon eller han ska förstå eller erfara något på ett nytt
och annorlunda sätt.

5. 1. 2 Användarundervisning

Då vi bad våra informanter att berätta om tillfällen då de tycker att de utför ett
pedagogiskt arbete, var det många av dem som berörde undervisningen om användandet
av bibliotekets resurser. Det handlade då främst om användarundervisning gällande
informationssökning. Vi fann att samtliga bibliotekarier bedrev användarundervisning
där innehåll och metod enligt beskrivningarna bygger på kunskapsförmedling utifrån ett
bibliotekarieperspektiv med en bas i behaviourism. Det handlar om att visa, förklara hur
”systemet” är uppbyggt för att eleverna lättare ska kunna ta sig fram på egen hand.
Detta anser vi stämma överens med Kuhlthaus (1993) lägsta nivåer av bibliotekariens
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pedagogiska roll gällande användarundervisning, d.v.s. som ”Organisatör” eller
”Föreläsare”. Eftersom våra informanter även hade planerade undervisningstillfällen
och hade undervisning om olika källor vid skilda tillfällen, finns de också på nivån
”Instruktör” där tyngdpunkten delvis ligger på att undervisa om bibliotekets resurser.
Vår tolkning av bibliotekariernas uppfattningar av användarundervisningen är att den
fokuserar på informationssökning istället för informationsanvändning (se Limberg
2002, kap. 3). Den användarutbildning som enbart syftar till att se
informationssökningsförmåga som en färdighet anser vi inte vara tillräcklig.
Svårigheten idag, anser vi med flera, ligger inte i att söka information utan att kritiskt
granska, värdera och välja, sammanställa information.  Enligt aktuell forskning bör
användarundervisning syfta till att elever förstår informationssökning som bearbetning
av information, och undervisningen bör därför fokusera på användarnas tankeprocesser
och hur information används, snarare än på hur man söker och finner litteratur eller
hittar i ett bibliotek. I läroplanerna (Lpo 94, Lpf 94) förespråkas att eleverna ska ta ett
större ansvar för sitt eget lärande och att de ska lära sig att kritiskt granska och hantera
stora mängder information för att kunna utveckla kunskap. Detta för att eleverna nu,
liksom i framtiden, ska kunna möta och lära sig hantera en komplex verklighet. Där
kunskap ses som subjektiv, föränderlig och relativ.

I kategori B, Skapa kontakt, betonas bibliotekariernas personliga egenskaper som
handlar om att skapa gynnsamma förutsättningar för kommunikation mellan elev och
bibliotekarie. Hur elever blir bemötta anser vi har en stor betydelse för vilken roll som
bibliotekarien kommer att få spela i elevers lärande. Både i Glimstedt (1997) och i
Ducanders (1997) undersökningar betonas personliga egenskaper såsom ”utåtriktad
läggning”, ”kunna ta folk”, samt ”att ha ett genuint människointresse”, som viktiga
egenskaper för yrkesrollen.  Av stor betydelse här är naturligtvis även bibliotekariens
pedagogiska kompetens. Referenssamtalet kan därför faktiskt bli avgörande i mötet
mellan användaren och bibliotekarien; Kuhlthaus (1993) beskrivning av den osäkerhet
som, särskilt i början, infinner sig av informationssökningsprocessen vittnar om att
bemötandet från bibliotekariens sida är mycket viktigt och betydelsefullt för ett lyckat
utfall. Om användaren möts av förståelse, insikt om vissa svårigheter och relevanta
undervisningsmetoder där bibliotekarien ser till vilka behoven är, minskar riskerna för
att användaren misströstar gällande sin informationssökning och
informationsanvändning. Riskerna minimeras då också för att hon eller han mister
förtroendet för bibliotekarien som pedagog.

Flertalet av våra informanter beskriver väldigt tydligt användarundervisningens innehåll
och hur de undervisar (metoder).  Men få delger oss sina reflektioner över det resultat
som var avsikten med undervisningen. I kategori C, Stödja och stimulera elevers
motivation, finner vi visioner och drömmar om hur de skulle vilja bedriva
användarundervisning istället för den undervisning som ges. Hos Erika finns t.ex. en
frustration över att bedriva en undervisning som hon inte tror på, men också över att
inte veta hur hon skulle kunna gå vidare för att finna andra vägar till att få det att
fungera. Det Erika saknar, menar vi, är en större repertoar av metoder för att kunna välja
olika tillvägagångssätt för att kunna förstå och möta eleven. I denna kategori efterfrågas
metoder för att koppla användarundervisningen till elevens behov för att väcka
nyfikenhet och lust att ta sig fram med hjälp av den inre drivkraften. Här ser man
elevens behov och motivation som en viktig drivkraft för att vilja lära. Enligt Kuhlthaus
(1993) indelning av pedagogiska roller uppfattar vi denna vara av den Rådgivande
karaktären. Här ställs krav på ett samspel där det är viktigt att lyssna på varje enskild
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elev för att kunna stödja den lärande eleven och att hjälpa den lärande att få syn på sitt
eget tänkande och lärande.  Här finns förutsättningar för ett gott inlärningsresultat.
Bibliotekarierna kopplar här även ihop lärandet med informationssökning och hjälper
studenterna att utveckla och förbättra sina repertoarer för informationssökning och
informationsanvändning.

I den fjärde och sista kategorin D, Reflektera över egna erfarenheter, talar Erika om att
lyfta sina vardagserfarenheter till ett teoretiskt plan för att kunna förändras. Enligt
Martons och Booths (2000) sex skilda synsätt på lärande, beskriver Erika här lärande
som förståelse. Hon vill jämföra och kontrastera sina tidigare erfarenheter med den
nyförvärvade kunskap som hon har fått på kursen.  Sandberg (1994) säger att grunden
för lärande i arbete är personens förståelse av arbetet. Det är genom att ändra sin
förståelse av arbetet som människan kan förändra sitt lärande och därmed börja utveckla
och upprätthålla en förändrad kompetens i arbetet. Det är alltså först i reflektionen över
vårt eget sätt att förstå vårt arbete, som det blir möjligt att medvetandegöra vår
förståelse av arbetet.

5. 1. 3 Informationskompetens

Våra informanters uppfattningar gällande begreppet informationskompetens liknar i
stort Bruces (1997) informanters uppfattningar, men skiljer sig ändå något från dessa.
(Se avsnitt 2.2.1) Bland informanterna i vår undersökning fanns informanter som hade
uppfattningar som tydde på att förmågan informationskompetens såg olika ut beroende
på om den fanns hos en bibliotekarie eller om den fanns hos en användare. De menade
att bibliotekarien skulle ha särskilda kvalifikationer, medan det för användaren var
andra kvalifikationer som skulle känneteckna denna kompetens. Enligt dessa
informanter skulle det hos bibliotekarien finnas djupa och breda kunskaper om var och
hur man söker information, samt vida kunskaper om sökvägar och källor. Hos
bibliotekarien skulle det inte behövas kunskaper gällande analysering och
informationsanvändning. Hos användaren, främst eleven, var det däremot viktigt att ha
kunskaper om hur man formulerar en forskningsfråga, att hitta den information man
behöver, att kunna identifiera sitt informationsbehov, samt att kunna använda
informationen. Denna uppfattning förvånar oss mycket då det är lika viktigt hos en
bibliotekarie som hos en elev, att också kunna analysera och använda den information
man finner. Som vi ser det har dessa bibliotekarier endast ett perspektiv sett utifrån
bibliotekssystemet, där de bortser ifrån elevens behov i läroprocessen. Bibliotekarier
med denna uppfattning saknar därför ett helhetsperspektiv på de pedagogiska frågorna
där ju användarens lärande och skilda behov naturligtvis ingår. Därför krävs det, menar
vi, att bibliotekarien tar ytterligare ett steg där hon/han också inkluderar och utvärderar
användarens behov av hjälp i analys och användning av information.

Anledningen till att dessa respondenter resonerar på det här viset, kan möjligen vara att
man som bibliotekarie känner en viss press från användare i allmänhet att vara den som
behärskar informationssökning och informationsåtervinning bäst av alla. Vi har en
känsla av att det finns en generell uppfattning hos allmänheten som säger att
bibliotekarier har läst ”allt” som finns i biblioteket, eller åtminstone känner till alla
böcker i samlingen och ”kan” alla databaser på Internet, eller att bibliotekarier har
kännedom om det mesta.  Medvetenheten om dessa ”krav” gör möjligen att
bibliotekarier känner att de därför måste ha väldigt specifika kvalifikationer gällande
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informationshantering i jämförelse med användaren i allmänhet. En annan anledning till
denna uppfattning kan vara att bibliotekarierna ser eleverna just som brukare av
information, och att bibliotekarierna därför menar att de inte behöver lägga vikt vid att
granska och analysera informationen, då de menar att den är avsedd för användaren.

I vår undersökning har vi alltså kunnat urskilja två skilda perspektiv av begreppet
informationskompetens - ett bibliotekarieperspektiv och ett elevperspektiv.
Bibliotekarierna resonerade olika kring vilka kvalifikationer som skulle gälla för en
elev, respektive för en bibliotekarie, för att kallas informationskompetent. I kategori A,
Informationssökning/bibliotekarier, betonades kunskapen om de ”rätta”
informationskällorna, som gjorde det möjligt att återvinna informationen. Men även
kunskap om att finna vägar till informationen var viktig för bibliotekariens
informationskompetens. Däremot behövde bibliotekarien inte äga kunskap gällande
analysering och informationsanvändning. I kategori B, Informationsanvändning/elever,
var det viktigt att kunna identifiera ett informationsbehov, men framför allt att kunna
använda sig av sitt material. Erika säger:

Men skillnaden är på något sätt… Alltså bibliotekarien, eller jag, behöver inte eller ska inte …
ägna den stora tiden åt att fundera så där väldigt mycket över materialet och de fortsatta vägarna.
Men jag ska veta mera och kunna tänka ut ytterligare vägar för att hitta saker. Kanske lyfta fram
något nytt, kanske förtydliga i den täta kontakten med eleverna ... att man fortsätter att diskutera.
För det eleven gör har ju mycket mera med själva innehållet att göra,  medan jag ägnar mig åt att
försöka hitta vägar och informera om dem, att på något sätt entusiasmera så att de själva också kan
hitta ytterligare några andra vägar som jag har missat. (Erika)

Limberg (1998) visar i sin avhandling på samspelen mellan lärande och
informationssökning. (Se avsnitt 2.5) Hon fann att det fanns starka paralleller mellan
elevernas uppfattningar av ämnesinnehåll och deras sätt att söka och använda
information. Hos dem fanns skilda sätt att uppfatta informationssökning som påverkade
hur de använde och lärde av informationssökningen. Eleverna hade i uppgift att med
hjälp av information finna för- och nackdelar inom vissa ämnesområden för ett svenskt
medlemskap i EU. De respondenter som i Limbergs undersökning nådde ett mycket
kvalificerat inlärningsresultat visade sig vara de elever som förstod informationssökning
som att granska, värdera och analysera information. De elever som däremot uppfattade
informationssökning som att söka fakta fick ett sämre inlärningsresultat. Eleverna med
ett gott inlärningsresultat kan därför sägas vara de mest informationskompetenta då de
enligt vårt sätt att se det, har ett vidare perspektiv på informationssökning och
informationsanvändning, då de i praktiken ger större innebörd åt begreppen. Dessa
elever använde ju sin kunskap och sina erfarenheter på så sätt att de kunde dra nytta av
information för både egen och andras del då de i sina grupparbeten analyserade och
redovisade informationen. Detta sätt att behandla information passar in i den sjätte och i
den sjunde kategorin som Bruce identifierat, vilka är de kategorier där uppfattningar av
begreppet informationskompetens bäst motsvarar dessa elevers tänkande och handlande.

I vår analys av vårt material har vi undersökt ”våra” bibliotekariers uppfattningar av
begreppet informationskompetens för att se om, och i så fall hur, dessa påverkar deras
uppfattningar av lärande och användarundervisning. Med hjälp av Bruces (1997)
kategorier för uppfattningar av begreppet informationskompetens analyserar vi vårt
material för att kunna belysa själva innebörden (kärnan) av ”våra” informanters



56

uppfattningar av begreppet. Vi fann två av Bruces kategorier representerade hos ”våra”
informanter.

I Kategori A, Informationsåtervinning/bibliotekarier, ser vi likheter med Bruces
kategori 2, Att finna informationskällor. Där är informationskällorna i centrum för
informationskompetensen. Det är kunskap om informationskällorna som gör det möjligt
att återvinna information. Både informationsteknik och informationsanvändning har en
underordnad betydelse. Här finner vi en behavioristisk kunskapssyn på begreppet
informationskompetens. Det är i bibliotekariens kunskap om hur man söker information
som inte kopplas till elevens informationsbehov, som dessa färdigheter förmedlas till
eleven. I denna kategori, anser vi, likställs bibliotekariers informationskompetens med
informationssökning som en färdighet bestående av kunskap om sökstrategier till
relevanta informationskällor för lyckad informationsåtervinning. Vi anser att denna
uppfattning av informationskompetens är alltför enkel, bristfällig och inte relevant i
förhållande till elevers behov av meningsskapande lärande. Vi tolkar detta som en
alltför snäv syn på begreppet informationskompetens som inverkar på deras förmåga att
inte se sig som pedagoger och därigenom vara delaktiga i elevernas läroprocess. Där
lärande ses som att försöka skapa mening och att ha lärt sig något, är att förstått
meningen med det (Dahlgren 1986, s. 41). I vårt samhälle handlar utbildning inte så
mycket om att skaffa sig vissa kunskaper eller färdigheter, utan mera om att kunna lära
att lära och att kunna lära om, vilket ju är en grundförutsättning i ett livslångt perspektiv
(Bruce 1997, s. 39). 

I Kategori B, Informationsanvändning/elever, ser vi likheter med Bruces kategori 5, Att
samla information till sin egen ”informationsdatabas” eller ”kunskapsbank”. Denna
kategori kännetecknas informationskompetensen av att användaren står i centrum i
likhet med informationsanvändningen, vilket innebär att användaren bygger upp en ny
kunskapsbank inom ett nytt intresseområde. Där ses informationen som subjektiv och
konstrueras av användaren. Här finner vi en konstruktivistisk kunskapssyn på begreppet
informationskompetens. Bruces informanter betonar att deras elever inte passivt tar
emot information.  Genom eget handlande konstruerar de sin förståelse av världen. Det
är viktigt för eleven att kunna värdera, analysera och dra slutsatser av informationen och
att använda sitt material. I denna kategori kopplas elevernas informationskompetens
ihop med självständigt lärande och informationsanvändning. Det kan få tillföljd att
eleverna lämnas åt sitt öde att klara av sin informationsbearbetning bäst de kan. Detta
kan jämföras med Kuhlthaus gymnasieelever som alla önskade stöd och vägledning i
informationssökningsprocessen och bland källorna (se avsnitt 2.4). Limberg (2002) ger
en beskrivning av olika problem som finns med undervisning i informationssökning.
”Problem att elever antingen lämnas alltför mycket utan nödvändigt stöd och
handledning eller att uppgifterna är alltför hårt strukturerade och inte lämnar något
utrymme för elevernas ’fria forskande’.” (s. 94) Detta problem anser vi vara talande för
våra informanter.

Ett tänkbart skäl till varför vi endast funnit två kategorier (jämfört med Bruces sju) av
uppfattningar gällande begreppet informationskompetens, tror vi främst har att göra
med synen på, innehållet i, och metoderna för ”våra” informanters
användarundervisning. Då vi i intervjuerna samtalade om begreppet, kom informanterna
genast in på områden som användarundervisning, problembaserat lärande och
informationssökning. Trots att det fanns uppfattningar bland bibliotekarierna om
visioner för ändamålsenlig användarundervisning rörande både hur och vad de skulle
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vilja undervisa om, beskrevs den befintliga eller gällande användarundervisningen ändå
i de allra flesta fall i termer av gamla vedertagna behavioristiska hjulspår.  I den
”sinnebilden” rörande undervisning ingår den förmedlande bibliotekarien som behärskar
informationsteknik och informationssökning, och den emottagande eleven som behöver
”fyllas” med kunskap. Detta tror vi påverkat informanternas uppfattningar gällande
informationskompetens. Ett annat skäl till varför vi endast identifierat två kategorier av
begreppet beror på att vi inte haft för avsikt att försöka finna flera, eller lika många, som
Bruce gjort. I den fenomenografiska ansatsen ingår inte att försöka finna så få eller så
många kategorier som möjligt, utan istället att identifiera och särskilja dem som finns i
intervjumaterialet, genom att jämföra uppfattningarna med varandra.
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6. Slutsatser

6. 1 Övergripande konklusioner

För så att återknyta till vårt problem och våra frågeställningar kommer vi fram till att
bibliotekarier har ett flertal skilda uppfattningar av lärande men det är endast den
behavioristiska kunskapssynen på lärande som kommer till uttryck i deras beskrivningar
av användarundervisningen. De två uppfattningar av informationskompetens som finns i
vår undersökning påverkar både innehåll och metoder i användarundervisningen, som i
slutänden anser vi kommer att få betydelse för användarens inlärningsresultat.  Det som
bibliotekarierna framför allt tycks sakna är insikten (förståelsen) av betydelsen av att
vara delaktig i elevernas läroprocess. Det leder till brist på pedagogiska och didaktiska
teorier och metoder för undervisning och lärande, samt mål och syften med
undervisningen.

6. 1. 1 Den pedagogiska rollen

Vår studie visar att flertalet av bibliotekarierna anser att de i stor utsträckning utför ett
pedagogiskt arbete. Några av dem ser sig själva som pedagoger men hävdar att de inte,
av främst lärare och skolledare, uppfattas som pedagoger. Andra menar dock att man
inte ska vara pedagog – man är ju bibliotekarie och inte lärare, och att detta synsätt
fungerar som en fingervisning för var gränsen ska gå mellan bibliotekariens och lärarens
pedagogiska uppgifter. Flertalet av bibliotekarierna tycker dock att de utför ett
pedagogiskt arbete i sin användarundervisning.

Vår analys av den pedagogiska rollen innefattas av informanternas uppfattningar av
begreppen lärande, användarundervisning och informationskompetens som de gav
uttryck för i vår undersökning. Enligt Sandberg (1994) kan kompetens relateras till den
individens uppfattningar av sitt arbete. Det innebär att en individs uppfattning av det
egna arbetet visar vilken kompetens denna person använder sig av för att utföra sitt
arbete. Marton mfl kommer i sin forskning fram till att studerandes föreställningar om
kunskap påverkar hur och vad de lär. Författarna skiljer mellan ytinlärning och
djupinlärning. Ytinlärning innebär att den studerande försöker reproducera lärostoffet,
att det är stoffet i sig som fokuseras. De studerande som däremot ser lärande som att
”abstrahera mening för att förstå verkligheten” använde djupinriktning för sin inlärning.
(Se avsnitt 2.7.1  s. 25)

Våra informanter har fyra skilda perspektiv på lärande, men det är endast den
behavioristiska kunskapssynen på lärande som kommer till uttryck i deras
användarundervisning. Det handlar om en slags förmedlingpedagogik som går ut på att
kunskap och praktiska färdigheter förmedlas till eleven utifrån vad bibliotekarien anser
vara viktigt att kunna. Det handlar om att visa, förklara hur ”systemet” är uppbyggt för
att eleverna lättare ska kunna ta sig fram på egen hand. Som vi tidigare har nämnt anser
vi det stämma överens med Kuhlthaus (1993) lägsta nivåer av bibliotekariens
pedagogiska roll gällande användarundervisning, d.v.s. som ”Organisatör” eller
”Föreläsare” men även nivån ”Instruktör” finns med.
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Varför de andra synsätten på kunskap inte finns representerade som undervisningsform
kan höra samman med att bibliotekarierna har brister i sin pedagogiska kompetens då de
inte känner till teorier och sätt att lägga upp undervisningen på. De inser inte betydelsen
av att vara delaktig i elevernas läroprocess. En annan iakttagelse är att lärande uppfattas
olika beroende på vem det är som skall lära. I bibliotekariernas yrkesroll kopplas
lärande ihop med kunskapsförmedling, medan elevers lärande förbinds med en
konstruktivistisk kunskapssyn. När det gäller informanternas eget lärande så knyts detta
ihop med ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Denna åtskillnad i uppfattningar av
lärande som våra informanter uttalat, kan då vara en förklaring till varför inga andra
undervisningsmetoder existerar i deras användarundervisning. Uppfattningen av lärande
i den pedagogiska yrkesrollen förknippas endast med förmedlingspedagogiken. Denna
uppfattning förtydligas i uppfattningar av begreppet informationskompetens.

I analysen av begreppet informationskompetens i vår undersökning, finner vi två skilda
uppfattningar där vi ser likheter med Bruces kategorier av uppfattningar i
informationskompetens. Det är kategori 2 Att finna informationskällor, och kategori 5
Att samla information till sin egen ”informationsdatabas” eller ”kunskapsbank”. Med
hjälp av Kuhlthaus kategorier och indelning av fem skilda nivåer av kompetens
angående användarundervisning (d.v.s. Organisatören, Föreläsaren, Instruktören,
Handledaren och Rådgivaren) har vi velat undersöka vilken pedagogisk kompetens som
gör sig gällande hos ”våra” informanter när det gäller uppfattningar av
informationskompetens. I Kategori A Informationsåtervinning/bibliotekarier, finner vi
”Föreläsaren” och ”Instruktören”.

Kategori B- Informationsanvändning/elever, ser vi ett behov av ”Rådgivaren”. I den
rollen ligger betoningen på läroprocessen och bibliotekariens kompetens att vägleda och
medvetandegöra processen. Hon/han har en helhetssyn på källor, användare, process
och utgår ifrån elevens forskningsproblem. Fokus i undervisningen på denna nivå är den
process där lärande sker vid sökning och användning av information. Rådgivaren har en
av de unika rollerna tillsammans med de andra aktiva i pedagoggruppen där ämneslärare
och andra ansvariga ingår. Målet för Rådgivaren är att förbereda användaren för
kommande situationer gällande informationssökning och informationsanvändning.

Med resultatet i hand, så ser vi att många av bibliotekariernas pedagogiska kompetens
haltar något. Detta beror inte på att de är mindre kunniga, utan snarare på att gamla och
invanda (behaviouristiska) sätt att undervisa fortfarande lever kvar, vilka är svåra att
förändra. Elevers projekt i skolarbeten är fortfarande oftast upplagda så att eleverna
samlar fakta och försöker att söka sig fram till ”rätt” svar, istället för att finna förståelse
för sin uppgift genom att använda och dra slutsatser av den information de finner i olika
källor. Men framför allt tycks bibliotekarierna sakna insikten (förståelsen) av betydelsen
av att vara delaktig i elevernas läroprocess. Det leder till brist på pedagogiska och
didaktiska teorier och metoder för undervisning och lärande, samt mål och syften med
undervisningen. Sandberg och Targama (1998) menar att grunden för lärande i arbetet
är personens förståelse av arbetet:

Genom att förändra sin förståelse av arbetet kan människan förändra sitt lärande och därmed börja
utveckla och upprätthålla en annorlunda kompetens i arbetet. Den kanske mest centrala
förutsättningen för att åstadkomma lärande genom förändring av förståelse är reflektion. Det är
först i reflektion över vårt eget sätt att först vårt arbete som det blir möjligt att medvetengöra vår
förståelse av arbetet. Medvetenheten om vår egen förståelse av arbetet är en förutsättning för att vi
ska kunna ta oss ur denna och börja förstå arbetet på ett kvalitativt annorlunda sätt. (s. 86)
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För att öka den pedagogiska kompetensen och för att förbättra undervisningen i
informationssökning föreslår i forskningöversikten Limberg, Hultgren och Jarneving
(2002) satsningar på kompetensutveckling, där målet är att är att bibliotekarier ska få en
fördjupad förståelse för hur lärande går till: ”En djupare teoretisk och praktisk förståelse
för de lärandes perspektiv skulle kunna hjälpa bibliotekarier att välja
undervisningsinnehåll på mera ändamålsenliga sätt än försöka förmedla sökordningar
eller sökprocedurer.” (s. 125) Pedagogisk kompetens omfattar inte bara att kunna lära
andra att lära, utan även bibliotekariens eget lärande där hon/han reflekterar över den
egna praktiken. Ofta är föreställningar om vad undervisning och lärande går ut på till
stor del omedvetna. Ett förslag är att de själva får konfronteras med det självständiga
lärandet (PBL) med informationssökning och informationsanvändning. I
forskningsöversikten finns det åtskilliga positiva resultat av sådana projekt. Flera
positiva följder av kompetensutveckling har också rapporterats (se bl.a. Kuhlthau &
MacNally, 2001) där bibliotekarier och lärare samarbetat nära i undervisningen.  Ett
annat förslag som ges i forskningsöversikten (s. 100) är att bibliotekarier behöver lära
sig mera om hur barn och unga bearbetar information. Sammantaget skulle det, menar
vi, leda fram till att bibliotekarier skulle få en fördjupad förståelse för lärande och
undervisning, som kan hjälpa dem att välja innehåll för undervisningen, och ta avstånd
ifrån att förmedla sökprocedurer och källor, för att istället koncentrera undervisningen
på användning av information för en ökad förståelse för ett fenomen. Ett tätare
samarbete mellan bibliotekarier och lärare skulle bl.a. öka förståelsen för den andra
yrkesgruppens arbetsuppgifter och i förlängningen leda till ett bättre inlärningsresultat
hos eleverna. En slutsats som Limberg drar i sin avhandling, är att man kan göra
elevernas uppfattningar av informationssökning till undervisningsinnehåll för ett
effektivt lärande (Limberg 1998, s. 240).

Då analysen av resultatet var färdig framstod för oss två tydliga huvuddrag ur de
kvalitativt skilda uppfattningar som informanterna hade. Det ena huvuddraget är att de
flesta av bibliotekarierna i bl.a. sin undervisning försöker anpassa användarna till
biblioteket som system genom att de t.ex. talar om för, visar, pekar på, försöker ge
användarna ”färdiga” eller redan vedertagna kunskaper och erfarenheter i hur man söker
och använder information för att lära. I det andra huvuddraget finns de få bibliotekarier
som har önskemål om att göra tvärtom, d.v.s. de försöker anpassa biblioteket som
system till användaren, där bibliotekarien t.ex. försöker utgå ifrån användarens egen
motivation och noterar hennes/hans tidigare kunskaper och erfarenheter, genom att man
som bibliotekarie försöker ta reda på hur användaren tänker och resonerar om sitt
problem. Det senare alternativet ser vi som bättre beroende på att man, enligt Säljö
(2000, s. 34) Tom Tiller (1998, 1999) och Ulla Runesson (1995, s. 13f), som kompetent
pedagog då kan uppmuntra ett djupt lärande då man tar hänsyn till och gör bruk av
användarens tidigare erfarenheter i ett socialt samspel.

6. 1. 2 Resultatets validitet

Med ett par korta rader vill vi även nämna något om resultatets validitet. Då vi
intervjuade yrkesverksamma bibliotekarier som vid tillfället också själva var
informationssökande studenter, menar vi att resultatets validitet stärkts då
bibliotekarierna kunde relatera till faktiska undervisningsexempel som var gällande
både för bibliotekarien som undervisare och som student.
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6. 1. 3 Metoden

Vårt forskningsproblem bestod i att finna svar på frågor om dels hur bibliotekarier
uppfattar begreppet lärande och informationskompetens, dels bibliotekariernas syn på
sin egen pedagogiska roll och hur uppfattningarna i förlängningen påverkar användarna.
God forskning kännetecknas bl.a. av att metoden väljs så att den blir ett smidigt verktyg
för att få vetskap om det forskningsproblem man har. Att här välja en kvalitativ metod
framstod som självklart; vi var ju intresserade av att karaktärisera något specifikt och
beskriva dess egenskaper för att förstå, inte att ta reda på en fördelning av något, eller
finna orsaker till något. Vårt val av den fenomenografiska ansatsen tycker vi därmed
varit ett gott val då vi med hjälp av den kunnat beskriva bibliotekariers uppfattningar av
fenomenen i fråga. Ansatsen (Marton & Booth 2000, s. 147) har ansetts utgöra ett bra
verktyg vid forskningsfrågor gällande lärande och pedagogiska miljöer. Den har därför
relativt ofta förekommit i pedagogisk forskning, samt i forskning i b&i där man också är
intresserad av pedagogiska frågor.

De fördelar vi sett med att använda oss av den fenomenografiska ansatsen har främst
bestått i att vi kunnat studera och få förståelse för variationerna i hur bibliotekarier ser
på sin pedagogiska roll. Genom att vi med denna ansats haft ett bra verktyg har vi
kunnat beskriva de olika uppfattningarna. Vi har därigenom kunnat redogöra för
uppfattningen såsom informanten erfar den genom att agera som fenomenografer, d.v.s.
se med informanterna, inte på informanten som beteendeforskaren, eller såsom
kognitionsforskaren, in i informanterna. En forskningsbaserad redogörelse av
bibliotekariers olika sätt att erfara lärande och informationssökning fördjupar
förståelsen för fenomenet på flera plan; dels inom forskningsfälten för b&i och
pedagogiken, dels i verksamheten på bibliotek och i skolor.

Till nackdelarna hör att vi aldrig kan vara riktigt säkra på vad en ”uppfattning” är. Här
finns vissa språkliga problem; fenomenograferna likställer ju begreppet ”uppfattning”
med ”sätt att erfara”. Det innebär att hur människor erfar ett fenomen har betydelse för
hur de tänker och agerar i relation till detta fenomen, d.v.s. att där finns en återspegling
mellan tänkande och handlande och vice versa, medan begreppet i andra
forskningstraditioner och i dagligt tal kan ha en annan betydelse, t.ex. upplevelse,
inställning eller allmän åsikt. Med vetskap om detta har vi dock försökt undvika att gå i
den fällan då vi i intervjusituationen försökt att så tydligt som möjligt klargöra för våra
informanter vad vi som fenomenografer lägger i begreppet uppfattning.   

6. 1. 4 Förslag till vidare forskning

Som förslag till vidare forskning föreslår vi att upprepa denna studie fast med lärare
som respondenter, och sedan jämföra deras uppfattningar av lärande och
informationsanvändning med bibliotekariernas uppfattningar. På så sätt kan man lyfta
fram de olika yrkeskategoriernas syn på hur de tror att användare bäst använder och
konstruerar kunskap, samt hur de uppfattar sin pedagogiska roll i undervisning gällande
informationsbehandling. Vår tanke med detta är att lärare till skillnad från bibliotekarier
kan känna viss tveksamhet inför undervisning i informationssökning eftersom lärarna
eventuellt kan uppleva att deras elever har större kännedom än de själva på området. En
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annan intressant tanke skulle också vara att i en fenomenografisk undersökning
intervjua användare av olika slag och fråga hur de tror att de lär av informationssökning
och informationsanvändning. Finns där skillnader mellan studenter och övriga
användare? Finns skillnader i uppfattningar mellan studenter på olika nivåer som
exempelvis grundskola, gymnasium och högre utbildning? Vilka är skillnaderna i
sådana fall? Vad har dessa skillnader för betydelse för utbildning i t.ex.
informationssökning i skolor och på bibliotek? Resultatet av undersökningarna skulle
kunna användas till att förbättra undervisningen på bibliotek av skilda slag och i skolor
på olika nivåer och därmed öka chanserna till ett djupare och bättre lärande.
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7. Sammanfattning

I vårt informationstäta samhälle är det för många i allmänhet svårt att söka, finna,
kritiskt granska och använda sig av relevant information. En ökad efterfrågan i
samhället samt krav i läroplanerna på informationskompetens hos individen, har lett till
att behovet av pedagogiskt kompetenta bibliotekarier ökat. Bibliotekarierollen har på
senare tid förändrats med förskjutning mot pedagogiska och didaktiska arbetsuppgifter
beroende på det stora informationsflödet, förändrade arbetssätt i skolorna, samt att
antalet studenter av olika anledningar kraftigt ökat på alla typer av bibliotek.

Uppsatsen handlar om informationssökning och lärande gällande bibliotekariers
pedagogiska roll med tyngdpunkt på det didaktiska mötet mellan biblioteksanvändare
och bibliotekarier. De ska i allt högre grad ska lära användare att lära av och handskas
med information i olika källor. Tidigare forskning gällande bibliotekariers pedagogiska
yrkesroll är begränsad jämfört med lärarrollen som är betydligt mera utforskad. Detta
legitimerar vår forskning då vi vill belysa den pedagogiska delen av bibliotekariers
yrkesroll dels inom biblioteks- och informationsvetenskapen, dels inom pedagogiken.
Syftet med uppsatsen var att beskriva en grupp bibliotekariers uppfattningar av hur de
aktivt medverkar till att stimulera ett lärande och därigenom kunna belysa och dra
slutsatser av bibliotekariers kvalitativa variationer av uppfattningar av den pedagogiska
rollen. Utifrån syftet formulerades följande frågor: Hur uppfattar en grupp bibliotekarier
begreppet lärande? Hur ser dessa bibliotekarier på sin pedagogiska roll i förhållande till
användarens lärande? Vad saknar dessa bibliotekarier i sin pedagogiska kompetens för
att utveckla lärandet hos användaren?

Utgångspunkter i teorin är resonemang kring begreppen informationssökning,
informationsanvändning, informationskompetens, användarundervisning och
pedagogisk kompetens samt dess kopplingar till kunskap och lärande. Vi refererar till
forskning gällande informationskompetensens innebörd för pedagoger och
bibliotekarier, tar del av forskningsresultat gällande informationssökningsprocessens
och användarundervisningens påverkan på användaren, samt understryker vikten av de
forskningsresultat som visar på samband mellan individens sätt att använda information
med hennes lärande.

Informationskompetens är flera sorters färdigheter och kunskaper som kan
sammanfattas i en förmåga eller ett beteende. En informationskompetent person vet hur
man lär, hur man identifierar ett informationsbehov, hur man finner lämpliga verktyg
och sökstrategier samt kritiskt kan granska, värdera och hantera information. Centralt i
användarutbildning är inte bara att lära sig lokalisera källor, utan att kunna fokusera och
avgränsa sitt ämne, samt att veta vilken information man behöver. Bibliotekariens roll i
användarutbildningen bör därför omfatta en helhetssyn på källor, användare, process
och problem och där bibliotekarien är en av deltagarna i en pedagogisk grupp
tillsammans med ämneslärare och andra utbildningsansvariga. Har då bibliotekarien
denna kompetens? Denna fråga leder oss in på områden som rör individers kunskaper
och erfarenheter. Begreppet kompetens definieras i litteraturen på flera olika sätt, men
ses sammantaget som en kombination av egenskaper, egna erfarenheter, kunskaper och
färdigheter som sätts i relation till en särskild uppgift i en kontext. Vissa forskare menar
även att en individs uppfattning av sitt arbete bör relateras till begreppet. Den
uppfattning en individ har av sitt arbete påvisar alltså vilken kompetens individen har.
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Med pedagogisk kompetens avses den medvetenhet pedagogen har om de komplexa
system som uppstår kring lärande. En kompetent bibliotekarie har bl.a. en genomtänkt
syn på kunskap samt använder sig av elevens egen motivation och tidigare erfarenheter
med stöd av relevanta metoder och goda ämneskunskaper. Den kompetenta
bibliotekarien utformar även undervisningen så att hon/han hjälper eleven att använda
sina erfarenheter genom att utmana henne/honom till att skapa ny kunskap samt att ger
eleven möjligheter till reflektion. Bibliotekariers specifika kompetens som navigatörer
och informationsorganisatörer tillsammans med allmänna ämneskunskaper, gör att de
får en bred kompetens som pedagoger i det att de ökar tillgängligheten till medierna
samt vid handledning i informationssökning.

I teorikapitlet går vi också in på områden som handlar om hur lärande bäst sker och där
vi dels redogör för den kunskapssyn som finns inom det sociokulturella perspektivet där
kommunikation och samspel mellan människor ses som mycket viktigt. Dels beskrivs
kunskapssynen inom fenomenografin där inte kunskap betraktas som något på förhand
givet, utan något som tar form genom människors handlande och där lärandet alltid
måste beskrivas i termer av sitt innehåll samt sättas i relation till något. Lärande ses här
som detsamma som sökande av mening och förståelse via kunskap och vetande och att
man förändras som person då man upplever ett fenomen på ett annorlunda sätt än
tidigare.

Vi har arbetat utifrån en kvalitativ metod – den fenomenografiska ansatsen – som
innebär att man som forskare gestaltar individers kvalitativt skilda uppfattningar av ett
fenomen. Ansatsen anses vara väl lämpad för forskningsfrågor som rör lärande och
förståelse i pedagogiska miljöer. Undersökningen baseras på åtta intervjuer med
bibliotekarier med särskilt intresse av den pedagogiska inriktningen av yrkesrollen.
Intervjumanualen innehöll halvstrukturerade och öppna frågor rörande informanternas
uppfattningar av kunskap och lärande samt frågor om hur den pedagogiska rollen
uppfattas. I resultatavsnittet ges beskrivningar av informanternas uppfattningar i form
av för uppfattningen karaktäristiska citat.

I analysarbetet identifierades kvalitativt distinkt skilda kategorier som ger beskrivningar
av informanternas olika uppfattningar av användarundervisning, samt begreppen
lärande och informationskompetens. Genom kategorisering av dessa uppfattningar har
vi fått en bild av hur bibliotekarier uppfattar sin pedagogiska roll.

Uppfattningarna gällande begreppet lärande spänner över att man som pedagog överför
sina kunskaper till den lärande, till att man handleder den lärande i att tillföra nya saker
som gör att hon/han ändrar sin syn på tillvaron, d.v.s. att den lärande på något sätt
förändras och förstår innebörder på ett annorlunda sätt.

Informanternas uppfattningar gällande användarundervisning omfattar allt ifrån att lära
elever lokalisera källor till att skapa goda kontakter och förmedla trygghet för att på så
sätt uppmuntra användarna i informationssökningen. Bibliotekarierna har även en
önskan om att utgå ifrån elevens behov och utifrån detta stödja och motivera elevens
egna drivkrafter i lärandet.

Begreppet informationskompetens uppfattas som personbunden, d.v.s. kompetensen såg
olika ut om den skulle gälla för en bibliotekarie eller för en användare. Vissa menade att
en informationskompetent bibliotekarie främst skulle veta hur och var man söker



65

information, medan användaren var den som, förutom att finna vägar och källor till
information, även skulle kunna analysera och sammanställa densamma – något som
alltså bibliotekarien inte skulle behöva för att kunna sägas vara informationskompetent.

De flesta av bibliotekarierna menade att de i hög utsträckning utförde ett pedagogiskt
arbete, men att de för den skull, av främst lärare och skolledning, inte betraktas som
pedagoger. Det informanterna saknar i den pedagogiska kompetensen är teorier och
strategier för ett pedagogiskt arbete, lärares erfarenheter och kunskaper, samt ett bra
samarbete yrkeskårerna emellan. Bibliotekarierna uppmärksammar dessutom bristen på
resurser främst i form av tid, samt en formell kompetens, d.v.s. akademiska poäng i
ämnet pedagogik samt ett erkännande om pedagogisk kompetens från främst lärarkåren.

De skilda uppfattningarna visar på hurudana skillnader är mellan informanternas olika
syn på lärande och kunskap. De lägger upp sin användarundervisning som inte stämmer
överens med deras uppfattning av hur de tror att användare lär sig att söka och använda
information. En trolig orsak kan vara att de inte har en genomtänkt syn på kunskap och
lärande, vilket bl.a. leder till brister i användarundervisningen. Andra möjliga orsaker
kan vara att föråldrade undervisningsmetoder seglivat lever sig kvar i skolorna, samt att
bibliotekarierna inte, av arbetskamrater och arbetsledning, uppmuntras att förändra
invanda sätt att undervisa. Bibliotekarierna är ibland själva tveksamma till innehållet i,
och metoderna för användarundervisningen, och vi menar att det främst beror på att de
saknar en överlagd syn på kunskap och lärande, samt relevanta teorier och strategier för
användarundervisning. Resultatet visar även att vissa av informanterna har
uppfattningen av att kvalifikationerna för begreppet informationskompetens ser olika ut
om den finns hos en bibliotekarie respektive en elev. Kvalifikationerna för en
informationskompetent bibliotekarie innebar att hon/han bättre än användaren skulle
kunna känna till olika källor och effektivare skulle finna vägarna dit, medan det hos
eleven skulle finnas en kompetens i att kunna analysera och presentera – det vill säga –
använda informationen. Vi, och flera med oss, anser dock inte att man kan betrakta
informationskompetens endast som en förmåga i informationssökning, då begreppet
informationskompetens är betydligt mera innehållsrikt än så.
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Bilaga 1: Intervjumall

1 a. Berätta om tillfällen då du tycker att du utför ett pedagogiskt arbete?
1 b. Finns det fler tillfällen då du tycker att du utför ett pedagogiskt arbete?
1 c. Är det något du saknar i dessa (pedagogiska) situationer? I så fall, vad?

2 a. Vad vill du åstadkomma med användarundervisning?
2 b. Vad undervisar du om?

3. Hur ser du på ansvarsområdet mellan lärare och bibliotekarier gällande lärande och
informationssökning?

4. Hur har ditt behov av pedagogisk kompetens uppstått (eftersom du går denna kurs)?

5. Varför har du valt att gå kursen och vad vill du lära dig?

6. Hur uppfattar du som bibliotekarie, din roll som pedagog?

7. Hur tänker du om biblioteket som förmedlare av kunskap?

8. Vad innebär begreppet lärande för dig?

9. Vilka kvalifikationer, anser du, att en informationskompetent person har?

10. Hur tror du att studenter lär sig att söka och använda information?

11. Har du något du vill kommentera eller tillägga?

...........................................................................................................
Om det inte framgått under intervjun:

A. Namn och födelseår: .............

B. Examen, ort och år: ...........

C. Antal tjänsteår: ............

D. Vilket sorts bibliotek arbetar du på?


