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Samspel mellan 
informationssökning 
och lärande 
- en studie av 
relationen mellan två 
fenomen 

av Louise Limberg 

Interaction between information seeking 
and learning 

- a study of the relation between two phe
nomena 

The article presents findings from a dis
sertation research project aimed at investi
gating the interaction between students' in
formation seeking and use and the lear
ning outcomes of an assignment. Theore
tical frames were found in LIS user stu
dies and in learning research. Phenome-
nographic method, designed to investiga
te variation in people's ways of expe
riencing phenomena in the world, was 
used. Three major ways of experiencing in
formation seeking and use were identified 
and described. The findings suggest a clear 
relationship between variation in the ex
perience of information seeking and use 
and qualitative differences in learning out
comes. A discussion of implications for pro
fessional practice as well as for further 
research concludes the article. 

Forskningsproblemet 

Pedagogiken inom skola och högskola har 
under flera decennier utvecklats mot ett allt 
flitigare användande av "problerabaserat lär

ande". Traditionell förmedlingspedagogik ger 
vika för elevaktiva arbetssätt och problem-
orienterade undervisningsformer. Metoderna 
och idéerna har månghundraåriga rötter men 
villkor och förutsättningar har drastiskt för
ändrats med det ökade bruket av modern in
formationsteknik. Inte endast teknikutveck
lingen utan också vetenskapligt grundad kun¬ 
skap om lärande och didaktik har bidragit till 
denna utveckling. 

En följd av dessa förändringar är att lärobok 
och handbok i allt större utsträckning ersätts 
av mera varierade informationskällor. Under
visningen bygger alltmer på att elever och 
studenter själva söker information och arbe
tar med olika slags informationsmaterial i sitt 
lärande. Dessa förändringar i undervisnings
metodiken har lett till ökade krav på bredd 
och variation i informationskällorna och än 
damålsenliga biblioteksfunktioner i både hög
skola och skola under 1990-talet (i.a. Hager¬ 
lid, 1996; Hansson & Simberg, 1996; Küh
ne, 1993; Limberg, 1996). 

Ett viktigt led i det kunskapande arbetet är 
hur studenter bär sig åt för att omvandla in
formation till kunskap. Mycket tyder på att 
det finns en rad problem förknippade med 
sådant arbete (Limberg, 1996; 1998; SkoL 
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verket 1996). Problemen gäller inte brist på 
information utan tillgång till oerhört stora 
informationsmängder i databaser och på In
ternet, vilket ställer krav på kvalificerad för
måga hos studenter att sovra, värdera och 
kritiskt granska information från olika källor 
i ett meningsskapande arbete. Utvecklade 
metoder att undervisa och handleda elever i 
kritisk informationssökning ökar behovet av 
ett djupt och systematiskt samarbete mellan 
lärare och bibliotekarier. Erfarenheter från 
pedagogiskt utvecklingsarbete i syfte att fin
na former för sådant samarbete visar att det 
finns en spänning mellan lärarens och bibli
otekariens uppfattningar av inlärningsuppgif
ter. Läraren betonar ofta uppgiftens ämnes
innehåll och tenderar att underskatta eller 
bortse ifrån informationssökningens kom
plexitet. Bibliotekarien å sin sida är benägen 
att se sökprocessen som det viktigaste och 
betonar denna på bekostnad av ämnesinne
hållet. Detta kan innebära att bibliotekarien 
inte tillräckligt intresserar sig för resultatet 
av elevens / studentens arbete. Varför är det 
så? Vetenskapligt grundad kunskap om sam
spel mellan olika aspekter på informations
sökning och lärande är bristfällig. Mitt av
handlingsprojekt syftade till att skapa en för
djupad förståelse för informationssökning i 
inlärningskontexter. Studien tog sin utgångs
punkt i elevernas perspektiv. 

Teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter 

I avhandlingsstudien valde jag att betrakta 
informationssökning och informationsan
vändning som integrerade men urskiljbara 
delar av inlärningsprocessen. Detta synsätt 
har stöd i tidigare forskning om informations
sökning i inlärningskontexter, där processer
na studerats utifrån de lärandes perspektiv 
(i.a. Kuhlthau, 1991; 1993; Pitts, 1994). Av
sikten att studera samspelet mellan informa
tionssökning och inlärningsresultat krävde att 
såväl sökning som användning av informa

tion fokuserades. Denna avsikt krävde också 
en metod som tillät studiet av variation i in
formationssökning. En generell modell av in
formationssökningsprocessen skulle försvå
rat en jämförelse mellan elevernas informa
tionssökning och deras kvalitativt skilda in
lärningsresultat. Behovet att utforska och 
beskriva variation ledde till valet av fenome-
nografi som forskningsansats, utvecklad se
dan 1970-talet vid Göteborgs universitet i 
inlärningsforskning för att studera männis
kors olika sätt att uppfatta / erfara fenomen i 
världen {Marton, 1994; Marton & Booth, 
1997)1. Fenomenografi har använts sparsamt 
i biblioteks- och informationsvetenskaplig 
forskning, men exempel finns. Christine Bru
ce har utforskat olika uppfattningar av "in
formation literacy" {Bruce, 1997). 

Den empiriska undersökningen 

Min empiriska undersökning genomfördes 
läsåret 1993/94 och följde ett fördjupnings
arbete i en gymnasieklass, årskurs 3 på na
turvetenskaplig linje. Klassen bestod av 25 
elever (16 flickor och 9 pojkar), 18-19 år 
gamla. Arbetet gjordes i samhällskunskap och 
ämnet för fördjupningsarbetet var Vilka för
delar och nackdelar följer av ett eventuellt 
svenskt medlemskap i EU? Arbetet påbörja
des i månadsskiftet november / december 
1993 och avslutades i april 1994. Det var så
ledes ett omfattande självständigt fördjup
ningsarbete, som fick lov att ta över 1/3 av 
den samlade undervisningstiden i ämnet sam
hällskunskap för årskursen. 

1 Begreppet "uppfattning" är centralt i fenomenografi 
och betecknar människors sätt att förstå / uppfatta / er
fara fenomen i världen. Uppfattning ses som en relation 
mellan en människa och ett specifikt fenomen. I denna 
artikel använder jag termerna "uppfattning" och "sätt 
att erfara" som synonymer. 
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Mål för arbetet var att eleverna skulle lära 
sig tillräckligt mycket för att komma fram 
till ett eget ställningstagande ifråga om för
delar och nackdelar med ett svenskt EU-med-
lemskap. Detta ställningstagande skulle grun
das i djupa sakkunskaper som eleverna skul
le inhämta genom arbetet. Läraren underströk 
kravet på resonemang och analys i elevernas 
redovisningar. Eleverna arbetade i fem grup
per, där varje grupp specialiserade sig på kon
sekvenser av svenskt EU-medlemskap inom 
ett av fem delområden: 1) arbetsmarknad, 2) 
försvar och neutralitet, 3) miljö, 4) närings
liv och konkurrens, och 5) utbildning och 
forskning. Eleverna skulle söka information 
självständigt och använda en mängd olika 
informationskällor från olika slags bibliotek, 
kampanjorganisationer, EG-databaser, etc 2. 
En speciell form av informationssökning 
skulle företas, där eleverna skulle intervjua 
olika experter och makthavare om konsek
venser av ett svenskt EU-medlemskap. 
Eleverna skulle själva välja ut experter, ta 
kontakt och beställa tid för intervju. Klassen 
gjorde en gemensam resa till Stockholm un
der vintern för dessa intervjuer. 

Redovisning av arbetet skedde både skrift
ligt och muntligt. Tyngdpunkten lades vid en 
rapport på ca 20 sidor från varje grupp. 

Empiriskt material 

Min huvudsakliga metod för datainsamling 
var intervjuer. För att kunna följa vad och hur 
eleverna tänkte och handlade under hela ar
betet, intervjuades varje elev vid tre tillfäl
len, nämligen a) i början av arbetet, b) under 
en fas av intensiv informationsinsamling och 
c) efter avslutat arbete. Intervjuerna var struk
turerade och handlade om hur eleverna såg 

2 Det är värt att observera att då den empiriska under
sökningen genomfördes läsaret 1993/94 var varken sko
lan eller något av de bibliotek eleverna använde upp
kopplade mot Internet. 

på uppgiften, vad de lärde sig under arbetet, 
vad de använde för information och hur de 
skaffade denna. Läraren intervjuades före och 
efter arbetet och bibliotekarien intervjuades 
tre gånger vid samma tidpunkter som elever
na. Samdiga intervjuer bandades och har skri
vits ut ordagrant av mig. Utöver intervjuer 
skedde datainsamling genom deltagande ob
servation i klassen vid ett antal tillfällen un
der olika skeden av arbetet. Ytterligare en del 
av det empiriska materialet utgjordes av elev
ernas skriftliga redovisningar i fem rappor
ter, lärarens skriftliga kommentarer till dessa 
samt elevernas dagboksanteckningar med 
kommentarer till dessa från läraren. 

Analys av materialet 

Analysen av det empiriska materialet har 
skett i flera steg och haft dubbla fokus: 
a) analys av hur eleverna erfarit informa

tionssökning och informationsanvänd
ning 

b) analys av vad eleverna lärt sig i ämnet. 

Resultaten av dessa analyser presenterades 
som två serier av kategorier av elevernas upp
fattningar av informationssökning, respekti
ve deras sätt att förstå ämnesinnehållet. Ka
tegorierna beskrevs med avseende på likhe
ter inom kategorierna och skillnader mellan 
dem. Slutligen analyserades samspelet mel
lan informationssökning och lärande genom 
en jämförelse mellan de två serierna av be
skrivningskategorier. 

Tre uppfattningar av informations
sökning 

Analyserna ledde fram till tre olika sätt att 
erfara informationssökning och informations-
användning. Dessa tre uppfattningar beskrivs 
i tre olika kategorier, som i sin tur bygger på 
fem aspekter på informationssökning. Dessa 
aspekter identifierades i intervjumaterialet 
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och analyserades utifrån hur eleverna talade 
om 

1) relevanskriterier, 
2) informationsöverflöd, 
3) kriterier för att bedöma när de hade 

tillräckligt med information, 
4) informationens kognitiva auktoritet3, 
5) bias (partiskt material). 

Som jag ser det är den viktigaste distinktio
nen mellan kategorierna knuten till skillna
der mellan A-uppfattningen att "finna det 
rätta svaret", B-uppfattningen att "välja sida" 
och C-uppfattningen att "själv skapa svar 
grundade i analys och granskning av olika 
informationskällor". 

De tre sätten att erfara informationssökning 
beskrivs i kategorierna nedan. Informations
sökning uppfattades som: 

A. Faktasökning 
Informationssökning uppfattades som att 
söka fakta om eller säkra svar på olika frå
gor. Elevemas bedömningar av vad som var 
användbar information grundades på att ma
terialet var lätttillgängligt såväl fysiskt som 
intellektuellt, dvs det skulle gå lätt att få tag i 
och det fick inte vara svårt att förstå. Rele
vanskriterierna förändrades inte under sök-
processen utan var statiska. Problem med 
informationsöverflöd kunda lösas genom att 
eleverna undvek att skaffa mycket informa
tion, exempelvis genom att reducera antalet 
intervjupersoner. Material gallrades meka
niskt på grundval av vad som fanns tillgäng
ligt i gymnasiebiblioteket. Partiskt material 
uppfattades som oanvändbart på grund av 
brist på fakta. Motstridiga utsagor i olika in
formationskällor uppfattades som förvirran
de. 

3 Begreppet "kognitiv auktoritet" är hämtat från Patrick 
Wilson, Second-hand Knowledge. An Inquiry into Cog
nitive Authority (1983) 

B. Att väga information för att välja rätt 
B-uppfattningen kan beskrivas så att infor
mationssökningen skulle ge eleverna en kun
skapsbas om delämnet som gjorde det möj
ligt för dem att bilda sig en säker personlig 
uppfattning i en kontroversiell fråga. Avgö
rande relevanskriterium var att informatio
nen skulle ge svar på frågeställningar så att 
delämnet täcktes väl. Relevanskriterierna 
skiftade under arbetets gång från sökning av 
orienterande information till mera specifik 
och fördjupande information. Den informa
tion som eleverna hämtade från experter be
dömdes som mest användbar. Elever med 
denna uppfattning fann det svårt att hantera 
partisk information. I början strävade de ef
ter balans mellan information från ja- respek
tive nej-sidan. Efter hand innebar B-uppfatt
ningen att den ena sidans information betrak
tades som mera trovärdig och därför "den 
rätta", dvs bias i informationen accepterades. 
Studenter som uttryckte B-uppfattningar an
vände flera och mera varierade informations
källor än A-kategorin. 

C. Att granska och analysera 
Denna uppfattning kan beskrivas så att in
formationssökning innebär att skaffa och an
vända information för att kunna förstå ett 
ämne. När ämnet, så som i EU-arbetet, hand
lade om att förstå vad svenskt EU-medlem-
skap skulle kunna innebära, så betydde detta 
att informationssökning skulle gå ut på att 
kritiskt granska och analysera olika informa
tionskällor för att kunna förstå olika hållning
ar och argument. I denna kategori var det 
avgörande relevanskriteriet att informationen 
skulle ge olika infallsvinklar till ämnet, lik
som att sätta in ämnet i ett bredare samman
hang. Elevemas relevanskriterier skiftade 
under arbetsprocessen med avseende på 
bredd och djup i informationen, kontroll av 
en informationskälla mot en annan, gransk
ning av olika argument för olika ståndpunk
ter i materialet. Att granska informationen 
innebar att elever som uttryckte C-uppfatt-
ningar strävade efter att genomskåda värde-
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ringar och intressen hos olika skribenter el
ler intervjupersoner. C-uppfattningar sam
manföll med användning av störst antal in
formationskällor och mest varierade typer av 
källor. 

Skillnader i inlärningsresultat 

Analysen av elevernas inlärningsresultat fo
kuserades på deras olika sätt att förstå och 
resonera om ämnet för fördjupningsuppgif
ten under inlärningsprocessen. Analysen 
grundas i en fenomenografisk syn på lärande 
som en förändring i sättet att förstå ett feno
men. Sådana förändringar innebär att den lär
ande uppfattar flera dimensioner och mera 
komplexa sammanhang i en företeelse. Ka
tegoriseringen av elevernas inlärningsresul
tat gjordes på grundval av hur eleverna reso
nerade om ämnet vid det sista intervjutillfäl
let, dvs efter genomfört arbete. Följande tre 
kategorier identifierades och beskrevs: 

A. Konsekvenser av svenskt EU-medlem-
skap kunde inte bedömas på grund av brist 
på säkra fakta. Fragmentariska kunska
per om EU 
Hos elever i denna kategori skedde obetydli
ga förändringar i sättet att förstå ämnet. In
lärningsresultatet bestod av fragmentariska 
kunskaper om EU. Eleverna menade att det 
var omöjligt att veta något om medlemska
pets för- eller nackdelar, eftersom de inte 
kunnat finna några sådana svar eller "säkra 
bevis". Eleverna fogade inte samman sina 
fragmentariska kunskaper om EU till någon 
sammanhängande bild vare sig av EU eller 
av möjliga följder av svenskt medlemskap. 
EU framstod som stort och svårbegripligt. 

B. Möjliga konsekvenser av svenskt EU-
medlemskap bedömdes utifrån delämnet 
EU uppfattades som ekonomiskt samar
bete 
Genom fördjupningsarbetet förändrades elev

ers uppfattningar i denna kategori från en vag 
till en tydlig bild av EU och från osäkerhet 
till ett personligt ställningstagande i frågan 
om svenskt medlemskap. EU-medlemskapet 
bedömdes utifrån vilka följder detta skulle 
få för villkoren på det delområde som elever
na studerade. EU framstod som en stor, kom
plicerad organisation sammansatt av olika 
organ inrättade för att reglera handel, ekono
miska strukturer och annat utbyte mellan 
medlemsstaterna. För dessa elever handlade 
EU mest om marknadsfrågor och ekonomi. 

C. EU-medlemskapet uppfattades som ett 
etiskt eller maktpolitiskt ställningstagan
de. EU uppfattades som ett maktblock 
I denna kategori förändrades uppfattningar
na av ämnet från spridda kunskaper om EU 
och eventuella följder av svenskt medlem
skap till kritiska bedömningar av frågan grun
dade i kunskaper om EU och delämnet rela
terade till ett större sammanhang om sam
spel mellan politik, ekonomi, fred och etik. 
Eleverna utvecklade en nyanserad förståelse 
för vilka värderingar som kunde ligga bak
om olika ställningstaganden och hur argu
mentering kunde byggas för att stödja en viss 
ståndpunkt. Deras resonemang baserades ofta 
på kunskaper om delämnet, men de vidgade 
analysen utöver delämnet. I denna kategori 
fanns elever som grundade sin förståelse av 
frågan om svenskt EU-medlemskap genom 
att särskilt kritiskt ha granskat och analyse
rat olika argument och värderingar som an
vändes i litteratur och debatt. De drog slut
satsen att det var omöjligt att finna någon 
sanning alls om EU, allt var vinklat. De kän
de sig tvungna att ständigt tänka kritiskt och 
granska varje påstående. Deras bild av EU 
innebar att det inte existerar en bild utan 
många. De kunde ge många exempel på kon
troversiella frågor och olika tolkningar av 
beslut i EU-sammanhang. Eleverna kunde 
självständigt väga argument för och emot, dra 
egna slutsatser och göra bedömningar grun
dade i sakkunskap, överblick, analys och egna 
värderingar. 

41 



T. Dokumcnl 55 (2000)2/3 

Samspel mellan informations
sökning och inlärningsresultat 

En jämförelse mellan de tre uppfattningarna 
av informationssökning och informationsan
vändning och de tre sätten att förstå ämnet 
visar stor överensstämmelse. De elever som 
uppfattade informationssökning som fakta
sökning, A-uppfattningen, nådde ett inlär
ningsresultat, där de inte kunde analysera och 
bedöma eventuella konsekvenser av svenskt 
EU-medlemskap. De hade endast fragmen
tariska kunskaper om EU efter avslutat arbe
te. De elever som uttryckte B-uppfattningen 
av informationssökning, som att väga infor
mationen för att välja rätt, nådde ett inlär
ningsresultat, där deras uppfattningar av äm
net förändrades från vag till tydlig bild av EU 
och möjliga konsekvenser av svenskt med
lemskap. Konsekvenserna bedömdes med 
utgångspunkt i vad som gällde för det del
ämne eleverna studerat. De elever som ut
tryckte C-uppfattningar av informationssök
ning som att granska och analysera nådde ett 
inlärningsresultat, där svenskt EU-medlem

skap sågs som en maktpolitisk fråga som 
också krävde etiska ställningstaganden. Ta
bell 1 ger en översikt över samspelet mellan 
de tre uppfattningarna av informationssök
ning och inlärningsresultatet. 

Den stora överensstämmelsen mellan olika 
uppfattningar av informationsanvändning och 
uppfattningar av ämnet så som detta kom
mer fram i inlärningsresultatet visar att elev
ernas sätt att erfara informationssökning inte 
är oberoende av innehållet i informationen. 
Resultaten visar, att elevernas uppfattning av 
informationssökning påverkade uppfattning
en av innehållet, liksom elevernas uppfatt
ning av innehållet påverkade hur de tänkte 
om och använde informationen.4 Mina resul
tat visar också att det är skillnader mellan 

4 Resultaten visar också på stor överensstämmelse mel
lan elevemas olika uppfattningar och deras grupptillhö
righet. En analys av gruppdynamik och gruppmönster 
redovisas i avhandlingen men måste lämnas utanför den
na artikel av utrymmesskäl. (Limberg, 1998, kap. 5 och 
8) 

Tabell 1. Samspel mellan tre olika uppfattningar av informationssökning och informationsanvändning och tre 
kategorier av inlärningsresultat 

Kategori Informationssökning & 

informationsanvändning 
Inlärningsresultat 

A Faktasökning, finna det rätta svaret el
ler säkra bevis 

Konsekvenser av EU-medlemskap 
kunde ej bedömas av brist på fakta. 
Fragmentariska kunskaper om EU 

B Att väga information för att välja rätt; 
finna tillräckligt med information för 
ett personligt ställningstagande 

Konsekvenser av EU-medlemskap re
laterades till delämnet EU uppfattades 
som huvudsakligen ekonomiskt samar
bete 

C • Att granska och analysera; kritisk 
granskning av olika informationskällor 
och samband mellan dem, att finna oli
ka infallsvinklar, att genomskåda värde
ringar i informationen 

EU-medlemskap sågs som ett etiskt 

eller maktpolitiskt ställningstagande. 

EU uppfattades som ett maktblock. 
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elevernas uppfattningar av användning av 
information som i hög grad samspelar med 
inlärningsprocess och inlärningsresultat. Hur 
eleverna formulerade sökbegrepp samspela
de inte med inlärningsresultatet. Antalet käl
lor som eleverna använt samvarierar dock 
med inlärningsresultatet på så sätt att elever 
som nått mera kvalificerade inlärningsresul
tat har använt flera och mera varierade typer 
av källor. De aspekter på informationsan
vändning som tydligast samvarierade med 
inlärningsresultatet är skillnader i elevernas 
uppfattningar av relevanskriterier, värdering 
av källor och bias, dvs partiskt material. 

Konsekvenser för den professionella 
praktiken 

En angelägen fråga för bibliotekarier är, en
ligt min mening, hur A-uppfattningen av in
formationssökning som faktasökning grund
läggs hos elever (och andra människor). Var
för uppfattas informationssökning som fak
tasökning eller som att finna det rätta svaret? 
Uppfattningen av information som fakta är 
spridd och finns dokumenterad exempelvis i 
skolans aktuella läroplaner. I dessa och i för
arbetena till dem definieras kunskapsbegrep
pet och läroplansförfattarna har valt att skil
ja ut fyra olika kunskapsformer som samspe
lar med varandra och är varandras förutsätt
ningar. En av dessa är "faktakunskaper", dvs 
"kunskap som information" (Läroplanskom
mittén 1992, s 65). Jag när en misstanke att 
också bibliotekarier bidrar till ett sådant syn
sätt. I skolan talar både bibliotekarier och lä
rare ofta om "faktasökning i biblioteket". Det 
händer också att bibliotek marknadsför sig 
med att "biblioteket har svaret". 1 använ-
darundervisning ägnas ofta stort utrymme åt 
tekniska sökprocedurer. Hj0rland hävdar att 
informationsspecialister tenderar att fokusera 
på teknologiska verktyg och formella regler 
för informationsåtervinning (Hj0rland, 
1997). Bruce utforskade högskolelärares upp

fattningar av "information literacy" och iden
tifierade sju olifeuppfattningaf'. En av dessa 
var "the information technology conception 
- information is seen as using information 
technology for information retrieval and com
munication" (Bruce, 1997, s 110). Hennes 
andra kategori var "information literacy as 
finding information" (ibid.). Båda dessa ka
tegorier har likheter med min A-kategori av 
informationssökning som faktasökning. 

Mina resultat visar att när människor skall 
söka information för att lösa problem eller 
förstå komplexa fenomen i världen är upp
fattningen av informationssökning som fak
tasökning inte ändamålsenlig. Dock förekom
mer informationssökning i andra kontexter 
än i denna typ av inlärningssituationer. I vis
sa fall kan A-uppfattningen av informations
sökning vara ändamålsenlig. Det finns fak
tafrågor som det går att finna svar till. Reso
nemanget leder fram till behov att revidera 
och förändra metoder i användarundervis-
ning. 

Önskvärda mål för användarundervisning 
borde vara att elever / studenter utvecklar en 
repertoar av olika sätt att uppfatta informa
tionssökning, så att de lär sig anpassa sina 
sökningar till vad den specifika situationen 
eller kontexten kräver. Sådana mål för an
vändarundervisning skulle kräva en del pe
dagogiskt utvecklingsarbete bland bibliote
karier, där dominansen för normativa proce
durer eller modeller som skall läras ut måste 
brytas för att skapa större utrymme för an
vändares sätt att erfara informationssökning. 
Om undervisning läggs upp så att användare 
får möjlighet att utbyta erfarenheter med an
dra och att analysera och jämföra sina egna 
sökvägar, sökstrategier och sökresultat med 
andra, kan möjligheter för egen reflexion och 
analys skapas. Detta är nödvändiga ingredi
enser i en inlärningsprocess som skall leda 
till förståelse och insikt. Något utförligare 
teoretiska resonemang och en modell för så
dan användarundervisning presenteras i en 
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internationell publikation om "information 
literacy" (Limberg, 2000). 

De kategorier av uppfattningar av informa
tionssökning som beskrivits i mina resultat 
kan utnyttjas av bibliotekarier för att förstå 
hur användare tänker om informationssök
ning och vad de lär sig. De kan underlätta för 
bibliotekarierna att i sin undervisning foku
sera på olika aspekter på informationssökning 
som är väsentliga för olika användare i olika 
situationer. Behov att förbättra kvaliteten i 
samarbetet mellan lärare och bibliotekarier 
är ytterligare en aspekt på metodutveckling i 
användarundervisning. I sådant samarbete är 
frågor om hur innehållet i informationen, så 
som det uppfattas av användaren, samspelar 
med informationssökningen av särskilt intres
se. 

Implikationer för vidare forskning 

Upptäckten av överensstämmelsen mellan tre 
olika sätt att uppfatta informationssökning 
och skillnader i inlärningsresultat visar på ett 
nära samspel mellan informationssökning 
och informationens innehåll. Detta strider 
mot gängse uppfattningar i informationsve
tenskapen, där informationssökningsproces
sen huvudsakligen ses som en generell före
teelse, oberoende av informationens innehåll, 
vilket framgår av olika forskares modeller t 
ex Eisenberg & Brown (1992), Ellis (Ellis et 
al. 1993), Kuhlthau (1993). Däremot bekräf
tas det av den fenomenografiska forskning
en som hävdar att inlärningsprocessen inte 
kan beskrivas utan att tala om innehållet i vad 
som lärs (Marton & Booth, 1997). Mina re
sultat visade på ett intrikat samspel mellan 
informationssökning och informationens 
innehåll. Det krävs mycket ytterligare forsk
ning för att nå bättre förståelse av dessa kom
plexa relationer. 

Gruppsamspelets betydelse för såväl infor

mationssökning som inlärningsresultat fram
stod tydligt i min undersökning. Forskning 
om lärande i grupp bedrivs huvudsakligen 
inom pedagogik. Betydelsen av socialt sam
spel vid informationssökning i grupper ut
forskas i biblioteks- och informationsveten
skap mest där kontexten är arbetsplatser och 
yrkesliv. Gruppens betydelse för informa
tionssökning i inlärningskontexter är ytterli
gare ett angeläget forskningsområde för bib
lioteks- och informationsvetenskapen. 

Av mina resultat framgick att de aspekter som 
skapade huvudskillnaderna mellan de tre sät
ten att erfara informationssökning rörde elev
emas relevanskriterier, uppfattningar av bias 
och hur informationskällorna skulle värde
ras. Kritisk granskning och värdering av in
formation har ofta påtalats som väsentliga 
aspekter på informationsanvändning både i 
utbildningssammanhang och i en bredare 
samhällskontext som gäller förutsättningar 
för medborgare att förstå viktiga samhälls
frågor och att föra en kritisk debatt i ett de
mokratiskt samhälle. Variationen i hur män
niskor värderar och kritiskt granskar infor
mation i olika situationer är alltjämt bristfäl
ligt utforskad och här öppnar sig angelägna 
frågor för vidare forskning inom anv ändar
studier i biblioteks- och informationsveten
skap. 
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