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We should remind ourselves at this point that ’total experience’ does
not have to do with the number of aspects of a phenomenon we are
focally aware of, it has to do with lack of variation.

(Ference Marton 1996)

Att söka information för att lära
En studie av samspel mellan informationssökning och lärande

Louise Limberg
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Förord

När han färdades gatan fram gjorde han det långsamt men
säkert. För varje steg ett andetag och för varje andetag ett tag med
kvasten. Steg – andetag – tag med kvasten. Steg – andetag – tag
med kvasten. Då och då kunde han också bli stående litet och
titta fundersamt rakt framför sig. Och sedan fortsatte han igen –
steg – andetag – tag med kvasten. ...
’Man får aldrig tänka på hela gatan samtidigt, förstår du. Man
måste nöja sig med att tänka på nästa steg, på nästa andetag,
nästa tag med kvasten. Hela tiden bara på nästa.’

(Beppo Gatsopare i Momo – eller kam-
pen om tiden av Michael Ende)

En avhandling har ofta en lång tillkomsthistoria. Det är svårt att veta när denna
började. Mitt intresse för avhandlingens ämne, informationssökning och lärande,
utvecklades och befästes under en lång yrkesverksamhet, först som gymnasiebib-
liotekarie, senare som lärare vid Bibliotekshögskolan. Ett intresse för forskning som
en sida i det akademiska arbetet stärktes under läraråren. År 1992 blev villkoren
mycket gynnsamma för den som ville påbörja ett avhandlingsarbete i biblioteks-
och informationsvetenskap i Sverige. En professur hade inrättats, forskarutbild-
ning startade. Detta var resultatet av ett målmedvetet och nära samarbete mellan
Göteborgs universitet och Högskolan i Borås. Här finns den konkreta startpunk-
ten för mitt avhandlingsarbete.

I ensamheten med en avhandling blir man beroende av många människors stöd
och tolerans. Jag har känt ett starkt stöd i min omgivning under hela arbetet och
vill tacka för detta. Några skall särskilt nämnas.

Klass N3 och deras lärare och bibliotekarie vid Västerköpings gymnasium för att
de släppte in mig i sitt arbete under många månader. Deras öppenhet att generöst
dela med sig av sin tid och sina erfarenheter har varit avgörande för avhandlingsar-
betet. Elevernas förjupningsarbete, som följdes i den empiriska undersökningen,
handlade om Sverige och EU. Det är en lustig tillfällighet att jag våren 1961 skrev
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studentskrivning i svenska om EEC och EFTA under rubriken ”Ekonomiska
samarbetssträvanden i dagens Europa”.

Anette Alriksson, Christine Arlt och Mats Dahlström hjälpte mig att genomföra
intervjuerna på ett lyhört och ansvarsfullt sätt.

Anders Fransson har varit min handledare. Hans handledning har känneteck-
nats av att kunnigt, klargörande och trovärdigt samtidigt ifrågasätta och ge stöd.
Som doktorand önskar man ibland att det fanns en Guide Michelin för avhandlings-
vägen, utmärkt med * för en god etapp på vägen, ** för något som är värt en om-
väg. Anders Fransson har hjälpt mig att inse, när jag nått en etapp och när jag stått
inför olika vägval och att urskilja vart olika vägar kunde leda. ”Centrera”, ”koncen-
trera”, ”fokusera” har varit återkommande uppmaningar, liksom omkväden. För
att veta om målet kunde markeras med *** måste jag göra resan själv.

Lars Höglund, ämnets förste professor i Sverige, har givit mig värdefulla råd
både för innehåll och praktiskt genomförande av avhandlingen. Hans överblick
över ämnet och hans distanserade förhållande till fenomenografin har balanserat
välgörande mot min egen entusiasm.

Erland Munch-Petersen antog mig som doktorand och var min förste lärare i
forskarutbildningen. Jag beklagar djupt att han inte kunde följa arbetet ända till
slut.

Romulo Enmark, f.d. prefekt vid Bibliotekshögskolan, har inspirerat till reflex-
ion över ämnet biblioteks- och informationsvetenskap och över vetenskapligt tän-
kande. ”Det spelar ingen roll om du har en enkel fråga. Huvudsaken är att du har
ett komplext svar!” är en formulering från honom som kanske varit ledstjärna för
mitt arbete, även om detta inte var min avsikt.

Från forskarseminariet och doktorandkolleger vid institutionen för biblioteks-
och informationsvetenskap i Göteborg har jag fått välbehövliga kritiska och kon-
struktiva synpunkter. Leif Lybeck gav klargörande kommentarer till mitt bruk av
den fenomenografiska metoden. Bland forskarkolleger utanför Sverige vill jag främst
tacka Carol Kuhlthau för aktivt intresse och värdefulla råd.

Institutionsledningen vid Bibliotekshögskolan och arbetskamrater i kollegium 3
har givit mig en fredad zon för avhandlingsskrivandet och visat engagerat intresse
för arbetet. Carina Waldén satte texten kreativt och noggrant.

Forskningsprojektet har finansierats av Högskolan i Borås och Forskningsråds-
nämnden.

De närmast berörda, familjen, har med beundransvärd tolerans uthärdat både
min fysiska frånvaro och den andliga frånvaro som kunde verka som närvaro, då jag
allt som oftast dryftat något analysproblem under promenader och måltider.

Jag tackar dem alla.
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Att skriva avhandlingen på svenska är ett medvetet men inte självklart val. Att
skriva på sitt modersmål ger möjlighet till större nyansrikedom och skärpa i formu-
leringar än att skriva på engelska. Jag ser det också som angeläget att svenska fors-
kare i  ämnet biblioteks- och informationsvetenskap tillsammans bidrar till att forma
en akademisk svenska för ämnet. Samtidigt är det viktigt att kunna kommunicera
med forskare som inte läser svenska. Därför har avhandlingens Summary blivit
tämligen utförlig.

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap
Göteborg januari 1998

Louise Limberg
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DEL I

Kapitel 1

Forskningsproblemet

1.1 Informationsanvändning:
teoretisk bakgrund
Hur människor söker information är en huvudfråga för ett fält inom biblioteks-
och informationsvetenskapen som brukar kallas användarstudier (user-studies). Ge-
nom sådana studier har modeller av och kunskap om människors informations-
sökningsprocesser skapats. Dessa modeller beskriver informationsvanor och infor-
mationssökningsprocesser utifrån olika perspektiv och i olika kontexter.

Det finns olika uppfattningar av vilka komponenter som tillsammans konsti-
tuerar en informationssökningsprocess, men några komponenter återkommer i
många modeller såsom informationsbehov, formulering av sökfråga, relevansbe-
dömningar. Enligt Ingwersen avslutas informationsförmedlingsprocessen, när an-
vändningen av den framskaffade informationen påbörjas (1990, s 26). Kuhlthau
däremot hävdar att användandet av information är ett allt viktigare intresse för
biblioteks- och informationsvetenskapen (1993a, s 1). ”Few studies extend the
exercise beyond the search to the actual use of information” (Hewins 1990, s 155).
Vakkari (1997) menar att studier av informationsbeteende (information behaviour)
kan delas upp i tre faser: studier av informationsbehov, informationssökning och
användning av information. Vid summeringen av konferensen Information Seeking
in Context (ISIC ’96) pekade han på övervikten av studier om informationsbehov
och informationssökning och beklagade bristen på studier av hur information an-
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vänds (Vakkari 1997, s 460-462). Redan 1981 framhöll Tom Wilson att det rådde
brist på studier av hur information används: ”Curiously, information use (which
ought to point most directly to the needs experienced by people) is one of the most
neglected areas;” (Wilson 1981, s 5).

I teorier om och modeller för informationssökning omges de olika komponen-
terna i själva sökprocessen ofta av olika kontextuella ramar som berör grupp-
tillhörighet, t ex yrke, socio-ekonomisk eller kulturell tillhörighet (se t ex Wilson
1994). Dessa kontextuella fenomen antas påverka vilka informationsbehov som
uppstår och hur informationssökningsprocessen gestaltar sig. Under de senaste två
decennierna har frågan om den kontext där informationssökningen försiggår upp-
märksammats allt starkare och intresset för att studera hur kontexten påverkar in-
formationssökningsprocessen har vuxit. En av de tyngre vetenskapliga återkom-
mande konferenserna inom ämnet har fått namnet Information Seeking in Context
(ISIC), vilket markerar intresset för kontextens och situationens påverkan på hur
informationssökning sker (Dervin 1997).

Utbildningsinstitutioner och undervisningssituationer skapar specifika kon-
textuella villkor som endast utforskats i begränsad omfattning1. I undervisnings-
situationer läggs informationsbehov på studenter eller elever utifrån, genom att de
får uppgifter av lärare att lösa. Kuhlthau har visat att vilka krav lärare ställer på
studenter gällande uppgiftens innehåll, redovisningsform och tidplan för arbetet i
hög grad påverkar hur studenterna bedömer vad som är relevant information lik-
som andra aspekter på hur studenterna söker information (1989; 1993a). Kuhlthau
menar att ”When information searching is placed in the context of learning, the
complex constructive process of using information becomes apparent” (1993a, s
13).

Den komplexa processen att använda information för inlärningsuppgifter som
Kuhlthau talar om i citatet ovan är mycket bristfälligt utforskad. Flera forskare har
pekat på behov av forskning om informationssökning och informationsanvändning
i inlärningssituationer (i.a. Ford 1980; Grover & Fowler 1992; Klasson 1990a;
Pitts 1995). Behov av metoder som lämpar sig för sådan forskning uttrycks också.
”There is a need for methods that take into account changes in relevance, meaning,
and understanding, within the process of information seeking” (Kuhlthau 1993a,
s 4).

Av detta kan slutsatsen dras att inom det vida fältet användarstudier i biblioteks-
och informationsvetenskap är det brist på studier av hur information används, och
behov av forskningsbaserad kunskap om hur information används i inlärnings-
sammanhang har uttryckts av en rad forskare.
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1.2 Informationsanvändning i praxis
Pedagogiken inom skola och högskola har under flera decennier utvecklats mot ett
allt flitigare användande av ”elevaktiva arbetssätt”. Traditionell förmedlingspedagogik
ger vika för problemorienterade undervisningsformer och problembaserat lärande.
Den svenska utbildningspolitiken har i flera decennier och med allt större emfas
föreskrivit att undervisningen skall vara problemorienterad. Redan Läroplan för
gymnasiet 1965 (Skolöverstyrelsen 1965) betonade självständiga arbetsformer i
gymnasiet och introducerade betingsstudier och specialarbete. I högskole-
undervisning har man sedan 1980-talet utvecklat metoder för problembaserat lär-
ande. Undervisning som utgår från verkliga problem i stället för lärobokens presen-
tation av kursens stoff ställer stora krav på ett brett och varierat urval av informations-
källor.

En följd av dessa förändringar inom undervisningsmetodiken i skola och hög-
skola är att lärobok och handbok i allt större utsträckning ersätts av olika slags
informationskällor. Undervisningen bygger alltmer på att elever och studenter själva
söker information och arbetar med olika slags informationsmaterial i sitt inlärning-
sarbete. Arbetssättet förutsätter att elever söker information som sedan bearbetas
på olika sätt genom sammanställningar, analyser, bedömningar och slutsatser.

Förändringarna hänger ihop med samhällsförändringarna i det s.k. informations-
samhället. Den förändrade undervisningsmetodiken är också föreskriven i de aktu-
ella måldokument som formulerar utbildningspolitiken, dvs skolans läroplaner och
målen för högre utbildning.

Förändringarna i undervisningsmetodik och mera elevaktiva former för lärande
har lett till ökade krav på bredd och variation i informationskällorna och ändamåls-
enliga biblioteksfunktioner i både högskola och skola under 1990-talet (i.a. Hagerlid
1996; Hansson & Simberg 1996; Högskoleutredningen 1992; Limberg 1996;
Thórsteinsdóttir 1997). Att elever självständigt söker information för sina studie-
uppgifter, att läromedel blir ett alltmer varierat begrepp, att biblioteken tas alltmer
i anspråk för undervisningsändamål, det går att iaktta och det är välkänt bland
bibliotekarier, lärare och elever (se t ex Malmström 1995). Hur elever eller studen-
ter söker och använder information för att lära sig något i sina studieuppgifter och
vad de lär sig av den, är mera okända fenomen. Några aktuella undersökningar
tyder på att elever har svårigheter i denna komplexa process (Limberg 1996; Skol-
verket 1996).

Enligt en undersökning som genomfördes av Skolverket 1995 hade eleverna svårt
att ställa preciserade, väl avgränsade frågor. De sökte inte information systematiskt
eller sovrade på ett genomtänkt sätt. De använde sällan sina resultat för att under-
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bygga ett ställningstagande. ”Alla de nämnda färdigheterna är önskvärda delar i en
informationssökande process” enligt Skolverket (1996, s 82). I en utvärdering av
hur elever använder information i skolarbetet visades att eleverna har svårigheter
med att finna och bedöma vad som är relevant information liksom att välja ut vad
som är viktigt ur den information de använder. De har också svårt att bedöma
kvalitet och trovärdighet i olika informationskällor (Limberg 1996, s 17). Lärare
och bibliotekarier ser i växande grad sin viktigaste uppgift som att hjälpa elever att
lära sig sovra och värdera information, snarare än att finna information (ibid. s 52-
53).

Sådan hjälp till elever kräver nära samarbete mellan lärare och bibliotekarier,
vilket är ett återkommande tema i litteratur om hur bibliotek och information
används i undervisning (i.a. Donham van Deusen 1996; Gomez & Swenne 1996;
Hedenström 1997; Kuhlthau 1993c; Kühne 1993; Limberg 1987, 1990 och 1996;
Loertscher 1988; Odenstam & Trotzig 1977). Mängden litteratur i detta ämne
tyder på att samarbete mellan lärare och bibliotekarie är komplicerat. Erfarenheter
från pedagogiskt utvecklingsarbete i syfte att finna former för sådant samarbete
visar att det finns en spänning mellan lärarens och bibliotekariens uppfattningar av
inlärningsuppgifter (jfr Limberg 1995). Läraren betonar ofta uppgiftens ämnes-
innehåll och tenderar att underskatta eller bortse ifrån informationssökningens
komplexitet. Bibliotekarien å sin sida är benägen att se sökprocessen som det vikti-
gaste och betonar denna på bekostnad av ämnesinnehållet. Detta kan innebära att
bibliotekarien inte tillräckligt intresserar sig för resultatet av elevens arbete. Varför
är det så?

Min egen yrkeserfarenhet dels som gymnasiebibliotekarie i tio år, dels som högs-
kollärare i femton år har givit rikliga exempel på hur gymnasister och studenter
använder information i sitt studiearbete liksom på hur bibliotekarier och lärare
samarbetar.

Det är tydligt att både bibliotekarier, lärare och elever behöver bättre förståelse
för samspelet mellan informationssökning, informationsanvändning och lärande.
Hur tänker och resonerar elever, när de söker och använder olika slags informa-
tionsmaterial i sina studier? Varför är urval och bedömning av olika källor svårt?
Vad händer när informationsmängderna ökar genom att eleverna har tillgång till
alltfler medier och allt större informationsmängder genom modern informations-
teknik? Hur ser processen ut genom vilken eleverna använder olika informations-
källor för att skapa kunskap? Vetenskapligt grundad kunskap om vilka och huru-
dana samband som finns mellan informationsanvändning och kvalitet på inlärnings-
resultatet är ytterst bristfällig.
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1.3 Syfte
Avhandlingens syfte är att utforska fenomenet informationssökning genom att stu-
dera samspel mellan informationssökning och lärande. Avhandlingsarbetet har ge-
nomförts

a) dels genom en analys av forskning och teoribildning som jag funnit relevant för
problemet,

b) dels genom en empirisk studie av hur gymnasister använder information för att
lära sig om ämnet för en fördjupningsuppgift.

Empirisk forskning om samspel mellan informationssökning och lärande måste
studeras i olika specifika kontexter. Kontexten för min empiriska undersökning
utgörs av process och resultat av ett fördjupningsarbete i en gymnasieklass, årskurs
3. I förutsättningarna ingick att eleverna självständigt skulle söka information.

De teoretiska och empiriska delarna av arbetet har genomförts i interaktion med
varandra på så sätt att avhandlingsarbetet inleddes med teoristudier. Efter ungefär
ett år genomfördes den empiriska undersökningen. Därefter analyserades det em-
piriska materialet under närmare två år. I slutet av denna period fördjupades åter
arbetet med teorianalysen. De frågeställningar som väglett arbetet presenteras längre
fram i avhandlingen, i slutet av kapitel 3.

1.4 Definitioner
Ett antal för ämnet centrala begrepp återkommer genom hela avhandlingstexten
och skall därför introduceras och definieras redan här.

Information är ett svårfångat begrepp. Inom biblioteks- och informationsvetenska-
pen finns många och skiftande definitioner (se t ex Hjørland 1995, s 167-171).
Hjørland redovisar en rad betydelser och refererar bl a till Buckland som använder
informationsbegreppet i tre betydelser: information som vetande; information som
process och information som föremål (ibid.s 167). Ingwersen definierar begreppet
utifrån ett kognitivt synsätt i informationsvetenskapen: ”1) information being the
result of a transformation of a generator’s knowledge structures 2) being something
which, when perceived, affects and transforms the recipient’s state of knowledge”
(Ingwersen 1996a, s 7). Höglund & Persson talar om information som ”potentiellt
relevanta data” (1985, s 42-43). Ofta skiljer man mellan ”data”, ”information” och
”kunskap” (t ex Tengström 1987). Data kan då dels stå för enkla upplysningar, dels
för information lagrad i dokument som tecken eller i digital form i databaser. En-
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ligt Tengström har information också dubbel betydelse genom att kunna beteckna
dels något som minskar mottagarens osäkerhet, dels något som ökar mottagarens
kunskap. I det första fallet är begreppet upplysning en användbar synonym. ”Att
tillägna sig information i den andra meningen (=potentiell kunskap) är en mycket
mer komplex mental process” (ibid, s 87).

För denna avhandlings syfte finns inte anledning att redan nu gå alltför djupt in
i begreppet för att ge en uttömmande eller heltäckande definition. Med begreppet
information avses här en betydelse som ligger nära Tengströms ”potentiell kun-
skap”, dvs något som kräver en komplex mental process att tillägna sig. Begreppet
används i avhandlingen för att beteckna såväl textburen information i dokument
eller databaser som muntlig information förmedlad direkt i ett möte mellan män-
niskor eller sådan information som förmedlas via massmedia.

Informationsanvändning
Höglund & Persson menar att informationsanvändning innefattar både sökbeteende
och utnyttjandet av informationen. Begreppet betecknar på så sätt långa handlings-
sekvenser. ”I huvudsak rör det sig om en intellektuell aktivitet” (1985, s 47). I
denna avhandling skiljs delvis mellan begreppen informationssökning och in-
formationsanvändning. Med det senare avses det som kan karaktäriseras som en
intellektuell aktivitet som kommer till uttryck genom en rad olika tankar och hand-
lingar: att läsa, att reflektera över inhämtad muntlig eller skriftlig information, att
jämföra olika källor, att analysera, granska och värdera, att göra synteser, att skapa
mening ur informationen. Jag har funnit det omöjligt att skilja skarpt mellan infor-
mationssökning och informationsanvändning. Dels visade det sig, att många teo-
rier om informationssökning omfattar vissa aspekter på användning, dels är det så
att hur information används påverkar vilka nya informationsbehov som uppstår
och hur ny information söks, osv. (jfr nedan Informationssökning och kapitel 2.)

Informationskällor
En källa betecknar platsen där något har sitt ursprung. Inom t ex historievetenska-
pen skiljer man mellan primära och sekundära källor. I denna avhandling används
begreppet på ett pragmatiskt sätt för att beteckna ursprunget till den information
som söks, återvinns och används. Det betyder att informationskällor här kan vara
texter eller personer som lämnat muntlig information. Olika textkällor kan vara
böcker, tidningar, tidskrifter eller andra dokument.

Informationssökning betecknar i avhandlingen en komplex process med sekvenser
av handlingar, ibland också inkluderande hur tankar och känslor samspelar med
handlingarna. I kapitel 2 finns en fylligare diskussion om olika uppfattningar av
informationssökning.
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Informationsvägar (eller sökvägar) används för att beteckna hur elever tagit sig fram
via olika databaser, vilka bibliotek eller andra institutioner eller personer de anlitat
för att skaffa information.

Fördjupningsarbete är ett större arbete som elever genomför självständigt under stort
eget ansvar i gymnasiet. Syftet med sådana arbeten är enligt Läroplanskommittén
”att eleverna skall kunna ta allt större ansvar för sina studier också i meningen att de
skall kunna överblicka större kunskapsfält och arbeta med större självständiga upp-
gifter och att de också successivt skall tränas i att utveckla ett alltmer vetenskapligt
sätt att arbeta och tänka. Också elevernas förmåga att kritiskt granska och värdera
och att ta ställning i olika frågor utifrån kunskaper och förnuftsmässiga övervägan-
den poängteras i vårt läroplansförslag.” (1992, s 295-296)

Kunskap
Begreppet används i avhandlingen enligt fenomenografins synsätt (jfr kapitel 2).

Innebörden av kunskapsbegreppet så som det används här ansluter nära till
Läroplanskommitténs resonemang och definition (1992, ss 62-68). Kunskap har
en subjektiv dimension, dvs den är ett sätt för någon att begripa något. Den objek-
tiva dimensionen innebär att det finns något som skall begripas, det finns mänsklig
kunskap tillgänglig som kan läras och begripas av någon. Kunskap utvecklas i ett
socialt sammanhang som omfattar perspektiv och värderingar. Kommittén åter-
uppfinner ordet kunskapa: ”att utveckla en vana att grunda sina ståndpunkter på
kunskaper och förnuftsmässiga övertygelser snarare än på något av auktoriteter fö-
reskrivet eller på tradition. Detta är, i djupaste mening, att vara en kunskapande
person” (ibid. s 61).

Läroplanskommittén (1992) och läroplanerna (Skolverket 1994) understryker
att det finns olika slags kunskaper och har valt att skilja ut fyra olika kunskaps-
former som samspelar med varandra och är varandras förutsättningar:

1) Faktakunskaper är kunskap som information – utan åtskillnad mellan ytlig och
djup kunskap eller mellan olika sätt att förstå samma fenomen (Läroplans-
kommittén, s 65). Faktakunskap kan mätas som antal rätta svar eller något som
någon har eller inte har.

2) Förståelsekunskap har en kvalitativ dimension. Man kan förstå ett fenomen på
olika sätt. Förståelsekunskap kan bedömas som mer eller mindre kvalificerad
förståelse. Fakta och förståelse är avhängiga av varandra. Förståelse är en teore-
tisk kunskapsform.

3) Färdigheter är kunskap som verktyg, kunskap om hur något skall göras eller till-
lämpas. Färdighet är en praktisk kunskapsform. Ofta kräver färdigheter också
förståelse, t ex att läsa, skriva och räkna.
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4) Förtrogenhetskunskap svarar mot en osynlig dimension i kunskapsbegreppet. Den
kan vara tyst kunskap, kunskap som utvecklats genom erfarenhet.

Läroplanskommittén understryker att dessa kunskapsformer inte existerar eller
uppträder isolerade från varandra och att alla fyra formerna finns inom alla kunskaps-
områden (ibid. s 67). Integration mellan kunskapsformerna kan handla om att
använda sin teoretiska förståelse för att göra bedömningar av en situation eller ett
problem.

Denna kunskapssyn är annorlunda än en sådan kunskapsuppfattning som ofta
kommer fram i informationsvetenskapen, där kunskap uppfattas som strukturer
(knowledge structures) eller kunskapstillstånd (state of knowledge). Sådana uttrycks-
sätt hör snarast hemma inom kognitionsforskning (jfr t ex Ingwersen 1996a).

I informationsvetenskapen strävar man ofta efter att definiera information ge-
nom att skilja ut det från begreppet kunskap (jfr ovan Tengströms definition av
information som ”potentiell kunskap”). Skillnaden mellan begreppen anges då i
liknande termer som Läroplanskommitténs åtskillnad mellan fakta och förståelse.
Ørum skriver att ”Kundskabsbegrebet dækker sammenhængende, organiseret viden.
Det er vigtigt a mærke sig det kollektive niveau” (cit. från Hjørland 1995, s 268).

Den kollektiva (eller objektiva) dimensionen i kunskapsbegreppet återkommer
hos andra biblioteks- och informationsforskare. Patrick Wilson har ägnat en bok åt
att utreda förhållandet mellan kunskap och okunskap2 och definierar public knowledge
som ”the view of the world that is the best we can construct at a given time, judged
by our own best procedures for criticism and evaluation of the pub-lished record”
(1977, s 5).

Lärande uppfattas enligt fenomenografins synsätt (jfr kapitel 2). Det innebär att
man lärt sig någonting om ett fenomen, när man förändrat uppfattning från en
enklare till en mera komplex uppfattning av detta fenomen. Lärande och inlärning
används båda i samma betydelse, om inget annat anges.

Självständigt arbete är en studieuppgift som genomförs av elever under stort eget
ansvar. Självständigt arbete kan genomföras antingen enskilt eller i grupp.

Samspel (interaktion) är ömsesidig påverkan, där man inte som forskare kan säga
vilket som är orsak och vilket som är verkan (hönan eller ägget?), dvs. vilken varia-
bel som uppträder först.

Ämne är ett synnerligen komplext begrepp både inom informationsvetenskapen (se
i.a. Hjørland 1993, ss 45-126 eller Hjørland 1995 ss 87-91) och didaktiken. Här
finns inte anledning att problematisera begreppet särskilt. Begreppet ämne i av-
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handlingen är knutet till innehållet i elevernas fördjupningsarbete, så som det for-
mulerades av läraren och uppfattades av eleverna. Detta ämne är komplext och
beskrivs utförligt i kapitel 4 och 7.

1.5 Avhandlingens disposition
Avhandlingen har disponerats så att efter detta inledande kapitel, där forsknings-
problemet tecknats, följer i kapitel 2 en teoretisk referensram till avhandlingens
problem. I kapitlet ges en översikt över tidigare forskning inom området använ-
darstudier i biblioteks- och informationsvetenskap. Eftersom forskningsproblemet
inte bara gäller informationssökning utan också inlärning rymmer kapitel 2 även
ett avsnitt om relevant inlärningsteoretisk forskning, fenomenografi. I kapitel 3
följer en jämförelse mellan användarstudier och fenomenografi, som syftar till att
beskriva vissa grundläggande skillnader mellan forskningsansatserna på dessa två
områden. Kapitel 3 utmynnar i formuleringen av avhandlingens fyra frågeställ-
ningar.

Del II, empiridelen, inleds med kapitel 4 som presenterar val av metod och be-
skriver uppläggning och genomförande av den empiriska studien, liksom metod
för analys av det empiriska materialet.

Kapitel 5 inleder resultatpresentationen genom en redovisning av kontexten för
den informationssökningsprocess som studerats empiriskt. Kapitel 6 innehåller den
tyngsta delen av resultatpresentationen, nämligen resultat av analysen av elevernas
uppfattningar av informationssökning och informationsanvändning. Kapitlet in-
leds med en beskrivning av olika steg i analysarbetet. Utifrån ett antal aspekter på
informationssökning beskrivs tre kategorier av uppfattningar av informationssök-
ning. I kapitel 7 följer presentation av analys av elevernas uppfattningar av ämnet
för fördjupningsuppgiften, så som detta kommer fram i deras inlärningsresultat. I
kapitel 8 jämförs de olika resultaten från de tidigare analyserna och samspel mellan
informationssökning, inlärningsresultat och gruppsamspel analyseras.

I del III vidgas perspektivet genom att empirin relateras till teorin. Kapitel 9
diskuterar resultaten, och innebörden av dem belyses och fördjupas genom kopp-
ling till den teoretiska referensram som skapades i kapitel 2 och 3. Användningen
av fenomenografisk metod är ett viktigt ämne i diskussionen. Kapitel 9 innehåller
också förslag till vidare forskning på området informationssökning och lärande.
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Noter

1 Studier av informationssökning i utbildningssammanhang har ofta inriktats på s.k.
användarundervisning (jfr t ex George 1990; Gómez 1993)

2 Public Knowledge, Private Ignorance. Toward a Library and Information Policy (1977)
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Kapitel 2

Tidigare forskning

Kapitlet är upplagt så att utifrån en kort beskrivning av ämnet biblioteks- och
informationsvetenskap tar det sin utgångspunkt i en orientering om vad använ-
darstudier är för att sedan fokusera på forskning om informationssökning i allmän-
het, därefter på forskning om informationssökning i inlärningssituationer. Avsnitt
2.5 innehåller en kort presentation av för avhandlingsproblemet relevant inlärnings-
forskning, fenomenografi. Kapitlet avslutas med en skissartad översikt av forskning
om gruppsamspel i inlärningssituationer, avsnitt 2.6.

2.1 Forskningsområdet biblioteks-
och informationsvetenskap
Biblioteks- och informationsvetenskap är en ung akademisk disciplin i Sverige.
Ämnet har vuxit fram ur professionella fält med bakgrund i bibliotek och doku-
mentation och har utvecklats snabbt under efterkrigstiden i samspel med framväx-
ten av allt större datoriserade informationssystem och den pågående informations-
tillväxten i samhället. Den svenska utvecklingen av ämnet påverkas både av natio-
nella särdrag och av den internationella utvecklingen. En diskussion om ämnets
inriktning har gällt om institutioner, t ex bibliotek, eller processer, t ex litteratur-
eller informationsförmedling, skulle stå i fokus för forskningen. Det stod tidigt
klart, att ett svenskt forskningsprogram skulle kunna kombinera dessa synsätt (En-
mark 1988; Hagerlid 1991; Tengström 1990).
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Ämnesteoretiskt har en diskussion förts om huruvida ämnet skulle vara tvärveten-
skapligt eller mångvetenskapligt (i.a. Munch-Petersen 1992 och 1993; Tengström
1993). Båda dessa författare beskriver ämnet i början av 1990-talet som fler-
vetenskapligt, där forskningsfrågor som ställs kan utnyttja teori från såväl samhälls-
vetenskaper och humaniora som mera tekniskt orienterade discipliner som data-
vetenskap. Höglund & Persson (1985) beskriver ämnet informationsvetenskap som
ett forskningsområde med dels egen teoribildning, dels vissa teorier och forsknings-
problem gemensamma med kommunikationvetenskap och massmediaforskning.
Enligt Höglund (1995) har ämnet sin bakgrund i och knyter an till olika fenomen
som folkbildning, bibliotek, informationsförmedling, informationstillväxt och
informationsteknologins utveckling (s 40). Den formella svenska ämnesbeskriv-
ningen säger att

...ämnet har sin utgångspunkt i problem kring förmedling av information
eller kultur som är lagrad i någon form av dokument. Inom ämnet studeras
den process, som beroende på syfte och innehåll kan benämnas informations-
försörjning eller kulturförmedling samt bibliotek och andra institutioner med
en likartad funktion som medverkar i denna process. (ibid.)

Höglund understryker att ämnet kan betraktas mot bakgrund av samhällsrelevans
och teoretisk relevans och att vissa teoriområden är specifika för ämnet, t ex kunskaps-
organisation och bibliometri, medan andra delar av ämnet kan beröra teorier och
problem som delvis är gemensamma med andra ämnen, ”t ex kunskapsbildning”
(ibid.).

Internationellt präglas ämnet och forskningen av anglo-saxiska synsätt och
forskningsmiljöer. Här har utvecklingen tagit olika riktningar. En starkt tekniskt
orienterad gren finns med forskningsfält delvis gemensamma med datavetenskap
och systemvetenskap. Denna forskning syftar primärt till att skapa väl fungerande
informationsåtervinningssystem. En annan mera samhällsvetenskapligt orienterad
gren studerar informationsprocesser i samhället i stort eller i vissa avgränsade kon-
texter, t ex i organisationer, företag, forskningsmiljöer, utbildningsinstitutioner el-
ler bibliotek. I fransk biblioteksforskning finns också ett starkt humanistiskt inslag,
där man inom området ”la lecture publique” studerar bibliotekens plats i forskning
om läsande, ofta med historiskt eller litteratursociologiskt perspektiv.

En tydlig skiljelinje i synsätten på ämnet går mellan å ena sidan ett monoveten-
skapligt synsätt och å andra sidan synen på ämnet som ett forskningsfält med pro-
blem som kan studeras utifrån olika infallsvinklar.

I det första fallet försöker man identifiera vad som är ämnets kärna och utifrån
denna kärna formuleras forskningsproblem som studeras med hjälp av gemensam
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teori och en gemensam begreppsapparat (se t ex Ginman 1995). Ett exempel på ett
sådant monovetenskapligt synsätt är det s.k. kognitiva synsättet (cognitive viewpoint),
som inspirerats av kognitiv psykologi och AI-forskning (Hjørland 1995, s 214-
223; Ingwersen 1990, 1995, 1996a och b, passim; Vakkari 1996). Jag återkommer
till innebörder av detta synsätt senare i kapitel 2. En aktuell artikel i Encyclopedia
of Library and Information Science beskriver att ämnets kärnområden är
”Informetrics, Information seeking, IR (information retrieval: min anm.), Infor-
mation management, IR systems design” (Ingwersen 1995, s 147).

I det andra fallet betraktas ämnet som ett forskningsfält, där forskningsproblem
kan formuleras utifrån olika perspektiv och studeras utifrån olika infallsvinklar med
hjälp av de teorier och begrepp som är relevanta för det aktuella problemet. Hög-
lund understryker ämnets bredd och flervetenskapliga karaktär genom beskrivningen
av dess humanistiska, samhällsvetenskapliga och tekniska aspekter (1995, s 41).
Flera forskare förespråkar en ämnessyn som inte har en helgjuten gemensam teori
utan en uppsättning provisoriska begrepp och modeller som successivt kan
omformuleras och utvecklas (i.a. Olaisen 1996; Wersig 1993). Enmark vänder sig
mot den kognitiva monovetenskapliga ämnesdefinitionen, eftersom denna enligt
honom hindrar utveckling och förändring av ämnet (1997). Han föreslår i stället
en ämnesdefinition som tar sin utgångspunkt i de institutionsbaserade strukturer
och de strukturtypiska processer som faktiskt studeras i den forskning som bedrivs
(1997, s 20-29). Ämnet kan redan ses som ett ämne i sin egen kraft, eftersom ett
stort antal forskare faktiskt är överens om vad man empiriskt studerar. Detta un-
derstryks av exempelvis Enmark (ibid. s 29).

Det kommer att framgå av denna avhandling, att min egen ämnessyn ansluter
till uppfattningen av ämnet som ett forskningsfält, där problem kan angripas och
fenomen studeras utifrån olika infallsvinklar med användning av för problemet
relevant teori. Den ämnesstruktur jag urskiljer ligger nära den som jag varit med
om att utveckla för utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap vid
Bibliotekshögskolan i Borås (se Enmark 1993). Ämnet formas utifrån fyra huvud-
aspekter:

1) Biblioteks- och informationsenheter sedda ur ett makrostrukturellt perspektiv,
t ex bibliotekens samhälleliga betydelse, samspel mellan bibliotekssystem och an-
dra samhällsystem som utbildningväsendet, informationsmarknaden eller det litte-
rära systemet / bok- och mediamarknaden. Här ryms även frågor om självförståelse,
t ex bibliotekshistoria, professionens identitet och etik.
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2) Kunskapsorganisation, där perspektivet på ämnet är system för informations-
lagring och informationsåtervinning, t ex ämnesrepresentation, uppbyggnad och
utveckling av informationsdatabaser och systemdesign.

3) Människans interaktion med bibliotek och informationsenheter och det som
dessa har att erbjuda, t ex information, kunskap och kultur. Här studeras kultur-
och informationsvanor. Detta område rymmer också metoder som bibliotek och
informationsförmedlare utvecklar för att möta användare.

4) Bibliotek och informationsenheter sedda ur ett mikrostrukturellt perspektiv, dvs
dessa enheter som egna organisationer. Detta område omfattar sådant som
organisationsteori, verksamhetsutveckling, ledarskap, beståndsuppbyggnad och
utvärdering.

Denna strukturering av ämnet liknar Bucklands ämnesbeskrivning (1988, s 223-
224). Den begränsas inte till studiet av bibliotek som institution utan den möjlig-
gör studium av såväl institutioner som processer.

2.2 Användarstudier i biblioteks-
och informationsvetenskap
Forskning om hur människor söker och använder information sker i biblioteks-
och informationsvetenskapen inom fältet användarstudier (user studies) närmast
anknutet till område 3) ovan. ”Brugerundersøgelser er undersøgelser af brugen og
brugerne (herunder ikke-brugen og potentielle brugere) af information, infor-
mationskanaler, informationssystemer og informationstjenester” (Hjørland 1995,
s 40). Tom Wilson beskriver fältet i en modell som utgår från informations-
användaren och dennes informationsbehov. Informationsbehovet leder till infor-
mationssökning som kan studeras som olika beteenden (information-seeking
behaviour), där olika element ingår som sökfrågor till informationssystem eller andra
informationskällor, överföring av information, användning av information och
avslutningsvis tillfredsställelse eller icke tillfredsställelse av det ursprungliga
informationsbehovet (Wilson 1981; 1994).
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Fig. 2.1 Interrelation-ships among areas in the field of user studies (Wilson 1981, s 4)

Annual Review of Information Science and Technology (ARIST) publicerar regel-
bundet översikter över vetenskapliga användarstudier, den senaste av Hewins(1990).
Denna översikt visar att forskningen inriktas mot några områden: användarmod-
eller och användares kognitiva processer. Hewins diskuterar nyttan av att låna teori
från andra discipliner och nämner kognitiv psykologi, lingvistik, datavetenskap,
semantik och filosofi. Det ämne hon främst hämtar exempel från är kognitiv psy-
kologi (ss 155-162). Hon menar att det s.k. paradigmskifte som Dervin och Nilan
beskrev i forskningsöversikten av användarstudier fyra år tidigare bekräftats i hen-
nes egen undersökning (Dervin & Nilan 1986). Innebörden av denna förändring
var att användarstudier förskjutit sitt forskningsfokus så att ett systemperspektiv
och ett sociologiskt gruppperspektiv ersatts av ett individorienterat intresse för an-
vändaren.

I en nordisk översikt över biblioteksforskning från 1993 anges inte användarstudier
som ett avgränsat område, men under rubriken ”informationssökning” finns inslag
som brukar hänföras till området, t ex användning av b&i-tjänster, informations-
vanor, utnyttjandet av information (Vakkari et al. 1993, s 132-134).

Mängden användarstudier i svensk biblioteksforskning varierar mellan olika de-
cennier från 1960-talet och framåt med en topp i samband med Bokutredningen
på 1960-talet, ett minskat intresse under 1970-talet och åter en ökning under 1980-
talet (Klasson 1990b). Ända fram till slutet av 1980-talet kartlades vanligen grup-
pers användarvanor utifrån ett sociologiskt perspektiv, t ex människor i storstäder
eller forskare inom olika discipliner.

Under nästan tjugo år från andra hälften av 1970-talet och framåt genomfördes
ett stort antal sociologiska användarstudier vid INFORSK, Informationsforsknings-
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gruppen vid Umeå universitet. Lars Höglund och Olle Persson utforskade in-
formationsvanor, biblioteks- och informationsutnyttjande och litteraturförsörjning
i olika användargrupper bland forskare inom olika discipliner, företagare, lärare
och studenter i högre utbildning (Höglund 1983; Höglund & Persson 1980a, 1985;
Höglund et al. 1978). Kommunikation och kontaktmönster inom vetenskap och
teknik är andra exempel på användarstudier från INFORSK (Höglund & Persson
1980b, 1984). Höglund och Persson anknöt till internationella studier inom äm-
net informationsvetenskap och pekade samtidigt på gemensamma forskningsint-
ressen med andra discipliner som kommunikationsvetenskap och massmedia-
forskning (Höglund & Persson 1985, s 58-59).

Majoriteten av alla användarundersökningar fram till mitten av 1980-talet ut-
fördes med kvantitativa metoder, surveyundersökningar med enkäter som instru-
ment, och huvudsakligen undersöktes grupper av användare. ”Grounded theory,
case-studies i strängt vetenskaplig mening, aktions- eller participatorisk forskning,
hermeneutiska eller kritiskt/teoretiska perspektiv är ovanliga” (Klasson 1990 b, s
40). Behov av nytänkande avseende metoder och problemformuleringar på områ-
det ledde till att en internationell konferens arrangerades i Sverige 1990 (Hagerlid
1991).

Internationellt skedde runt 1980 ett perspektivskifte, där systemperspektivet och
det sociologiska grupperspektivet ersattes av ett individperspektiv. Flera forskare
genomförde ungefär samtidigt men oberoende av varandra personcentrerade stu-
dier, där de utgick ifrån den individuella användarens perspektiv (Belkin 1980,
1984; Dervin 1983; Wilson 1981, 1994). Perspektivskiftet mot personcentrerade
studier utvecklades inom delvis skilda teoriramar: kognitivism, kommunikations-
teori, sociologi och fenomenologi (jfr Wilson 1994, s 30-34). Ett tidigt svenskt
exempel med etnologisk ansats är Skoglunds studie av hur folkbiblioteksanvändare
söker teknisk och naturvetenskaplig information (Skoglund 1987).

2.2.1 Kognitivt synsätt i användarstudier

Internationellt har det kognitiva synsättet satt sin tydliga prägel på användarstudier,
vilket återspeglas i flera för ämnet auktoritativa texter, t ex ämnesbeskrivningen i
Encylopedia of Library and Information Science (ELIS) 1995 författad av Ingwersen
(1995), ämnesdefinitionen i International Encyclopedia of Information and Li-
brary Science (1997), en stor artikel av Ingwersen i Journal of Documentation
1996 (Ingwersen 1996a), litteraturöversikter och ämnesöversikter i kärnpublika-
tionen Annual Review of Information Science and Technology (ARIST) (Allen
1991a; Dervin & Nilan 1986; Hewins 1990). Dervin & Nilan talar om ett para-
digmskifte i användarstudier med innebörd att forskningsfokus flyttats från yttre
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beteende (= det gamla paradigmet som överges) till inre, kognitiva processer (1986,
s 15-16). Det nya paradigmet betraktar information som en mänsklig konstruk-
tion och fokuserar därför på ”how people construct sense, searching for universal
dimensions of sense-making” (ibid. s 16). Enligt Allen (1991a) dominerar ett
kognitivt synsätt en stor del av litteraturen i information science: ”Because cognitive
research pervades much of the literature of information science and technology, it
has been covered to some extent in previous ARIST volumes” (s 5). Allen hävdar
vidare att det kognitiva synsättet främst påverkat forskningen inom området
användarstudier ”the research and design perspectives that are found in the ’cognitive
viewpoint’ are primarily user oriented” (ibid. s 6).

I Norden finns tungt vägande texter som formulerar ett kognitivt synsätt på
informationsvetenskap. Några aktuella exempel finns i volymen Information
Science publicerad av Scandinavian University Press 1996 (Ingwersen1996b; Vakka-
ri 1996). Min framställning här bygger i huvudsak på Ingwersen 1996a och b och
Vakkari 1996. Dessa texter bygger i sin tur på omfattande litteraturöversikter i
ämnet och utgör ämnesbeskrivningar och positionsbestämningar för information
science1. De forskare som oftast refereras som lärofäder eller bidragsgivare till
utvecklandet av det kognitiva synsättet är N Belkin, B C Brookes, M de May och
dessutom Ingwersen själv.

Belkin utvecklade en teori om att informationsbehov är uttryck för en
kunskapsanomali (”anomalous state of knowledge” med akronymen ASK) (Belkin
1980). Belkin var primärt intresserad av att utveckla och förbättra informations-
återvinningssystem och menade att användarens informationsbehov återfinns som
kognitiva strukturer i hjärnan, vilka är möjliga att återskapa i ett informations-
återvinningssystem (Limberg & Seldén 1993). Det kognitiva synsättet betraktar
informationssystem och användare som olika delar av ett och samma system
(Ingwersen 1995, 1996a och b; Ingwersen & Wormell 1990). Enligt Ingwersen är
huvudinriktningen på användarstudier att försöka komma fram till allmänna mo-
deller för beteende vid informationssökning och informationsförmedling, och han
ser en brist i tudelningen av ämnet i en människoorienterad (användarstudier) och
en systemorienterad (lagring och återvinning av information). Det kognitiva syn-
sättet ger möjlighet att förena dessa två huvudströmningar i ämnet enligt Ingwersen
(1996a, s 13). Detta synsätt innebär att människors kognitiva tillstånd och mentala
strukturer måste utforskas. Empiriskt är detta mycket svårt och endast ett fåtal
exempel på sådana studier finns. Ingwersen nämner Belkin 1987, Saracevic 1990,
Su 1994 (ibid. s 16). Flera forskare tillstår att empirisk forskning som använder en
kognitiv referensram ännu inte haft någon framgång men de fortsätter att hoppas
på denna teoribildning (i.a. Allen 1991a; Vakkari 1996).
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Research in different areas of information science using this approach has not
yet been able to show explicit connections between the theoretical constructs
used to explain the objects of study. Research efforts are scattered. The theories
needed to conceptually unify the research results of different areas of study
must still be created. Even so, the cognitive view is the most promising for
this work because of its well developed conceptual frame. It provides tools for
integrating many parts of the field within a single conceptual scheme. (Vakkari
1996, s 216)

Grundläggande för det kognitiva synsättet är föreställningen att information, dvs
meningsfulla budskap, vilka är resultatet av intentionella mänskliga handlingar,
finns lagrade i informationssystem och att dessa budskap, omvandlade till tecken,
flyttas genom en kanal till en användare som omvandlar budskapen till mening,
dvs information (Ingwersen t ex 1996b, s 101)(jfr ovan avsnitt 1.4 Definitioner).
Kanalmetaforen kan sägas utgöra en rotmetafor2 i det kognitiva synsättet. Proces-
sen initieras av användaren och sker genom interaktion mellan användare, förmed-
lare / gränssnitt och informationssystem. Hela aktiviteten uppfattas ske på kognitiv
nivå och varje led i processen är resultat av och genererar förändringar av kognitiva
strukturer och processer. Med kognitiv avses skeenden och processer inne i hjär-
nan, som rör varseblivning, minne, tänkande och problemlösning. Det är således
mentala strukturer och processer som utforskas. ”The focus is the idea of human
perception, cognition and knowledge structures” (Vakkari 1996, s 206). Hewins
ger exempel på vilka kognitiva aspekter som utforskas och hur resultaten kan til-
lämpas.

These cognitively based characteristics include categorization techniques, long-
and short-term memory, learning styles, motivation, personality types, and
semantic factors such as vocabulary selection and selection of search commands.
Research, such as that being done by Belkin and Nilan, is concentrating on
how adaptive interfaces can build valid models of a user, based on these unique
characteristics. (Hewins 1990, s 164)

Enligt Ingwersen (1996a, s 5) är kärnan i det kognitiva synsättet att såväl motta-
gandet som skapandet av information innebär informationsbearbeting (”acts of
information processing”). Hur denna bearbetning äger rum beror på aktörens mo-
dell av världen (”world model”) och aktören kan vara såväl människa som maskin.
Enligt det kognitiva synsättet kan maskin eller system inte bara lagra information
utan kan också fungera som mottagare av information och därvid styras av sin egen
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”world model”. Eftersom system och användare kan byta position är det möjligt
med hjälp av kognitiv teori att analysera de egenskaper som kännetecknar de res-
pektive ”world models” i båda ändarna av kommunikationskanalen, enligt Ingwersen
(ibid.). Forskningsmålet för den kognitiva ansatsen är att förbättra informations-
förmedling genom att skapa modeller av användares kunskapsstrukturer eller
begreppsystem som är ”kompatibla” med sådana begreppsstrukturer som används i
informationssystem (Allen 1991a, s 4) eller som Ingwersen & Wormell uttrycker
det ”at bringe forskellige individers kognitive strukturer i harmoni” (1990, For-
ord).

Det kognitiva synsättet på ämnet har kritiserats av bl a Ellis (1992), Hjørland
(1991) och Enmark (1997). Ellis talar om det kognitiva synsättet som ett av två
paradigm inom biblioteks- och informationsvetenskap3. Det kognitiva paradigmet
uppvisar två avgörande svagheter, enligt Ellis. För det första finns inga empiriskt
grundade forskningsresultat, som kan framstå som goda exempel eller mönsterbil-
dande, vare sig inom eller utanför information science, ”unlike the physical para-
digm there may be no equivalent of the Cranfield tests to serve as a paradigm for
those adopting the cognitive approach in this field” (1992, s 53). För det andra
finns en inneboende komplikation i analogin mellan användarens och informations-
systemets kognitiva världar (s 59). Det finns en väldig klyfta mellan systemens
artefakter och de mänskliga processer som gör det möjligt att söka, uppfatta, förstå
och bearbeta information (ibid. s 59-60). Denna dualism mellan mänskliga och
tillverkade kategorier förklarar bristande framgång i forskningen, enligt Ellis (ibid.
s 61).

Hjørland (1991) menar att kognitiv psykologi i vissa avseenden är bättre än
behavioristisk, men att kognitivistisk teori i biblioteks- och informationsvetenskap
har många brister och inte är ändamålsenlig. Hans argumentering följer tre huvud-
linjer.

a) Att fokusera forskning på användares mentala processer för att kunna konstruera
funktionella informationssystem avleder intresset från det som är informations-
vetenskapens egentliga utmaning, nämligen hur innehållet i information skall re-
presenteras i söksystemen för att göras tillgängligt vid information retrieval. I denna
argumentering stödjer sig Hjørland på bl a D C Blair och Bernt Frohmann (Hjørland
1991, s 31-34).

b) Hjørland hävdar vidare, att kognitiv teori endast är användbar för att beskriva
och förklara tämligen enkla mentala processer, men inte så komplexa mänskliga
processer som det handlar om vid informationssökning. Här finns en samsyn med
viss inlärningsforskning, som tar avstånd från kognitionsforskning, vilken försöker
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beskriva inlärning som hur information behandlas, kodas och lagras i den mänsk-
liga hjärnan. Synen på minnet som innehållande logiskt ordnade begrepp, lagrade
enligt hierarkiska strukturer kan appliceras främst på vardagsföreteelser. ”Abstrakta
begrepp eller begrepp som inte har någon överenskommen formell definition kan
inte lagras på detta sätt” (Entwistle 1986, s 20). Inlärning är i stället en fråga om att
konstruera mening (ibid.). Hjørland slår också ett slag för inlärningens innehåll
genom att understryka att ”den viden, som er værd att gemme, må være viden om
noget” (1991, s 18). Kognitivismen kritiseras för att övergeneralisera och proble-
men ligger i att den inte kan användas för att på tillfredsställande sätt förklara
mänskligt begreppsligt tänkande (ibid. s 19).

c) En avgörande svaghet i det kognitiva synsättet i informationsvetenskapen gäller
vidare, enligt Hjørland, att det tar sin utgångspunkt i individuella mentala proces-
ser. Mänskliga begrepp uppstår inte individuellt i en enskild människa som ett
resultat av sinnesintryck i hjärnan. Mänskliga begrepp formas i sociala samman-
hang, där människor möts, samarbetar och kommunicerar (Hjørland 1991, s 24-
25; 1997, s 117-124). Att göra individuella kunskapsstrukturer till informations-
vetenskapens analysnivå leder in i en återvändsgränd (Hjørland 1991, s 29). Hjørland
söker ett alternativ till ”metodologisk individualism” i ämnet och förespråkar ”me-
todologisk kollektivism”. Han hävdar att en forskningsansats utifrån domänanalys
erbjuder ett sådant alternativ (Hjørland 1997, s 124-133). Denna kritik mot
individualismen i det kognitiva synsättet i informationsvetenskapen berörs också
av andra (i.a. Vakkari 1996, s 225-226).

Hjørland ger några exempel på forskningsstudier med kognitiv teoretisk refe-
rensram för att belysa frågan, om denna bidrar till förståelse eller förklaringar av
informationsvetenskapliga forskningsproblem. Han slutsats utifrån de exempel han
anför, är att den kognitiva teorin inte givit någon hjälp (1991, s 26-31).

Enmark kritiserar det ämnesdefinierande kognitiva synsättet delvis med argu-
ment hämtade från filosofi. Han menar att det kognitiva synsättet förutsätter en
dualistisk subjekt/objekt-relation som förkastats i 1900-talets filosofi, såväl feno-
menologi (Heidegger m fl) som språkfilosofi (Wittgenstein) (Enmark 1997, s 8-
15). Han hävdar, liksom Ellis och Hjørland, att den kognitiva ansatsen inte lett till
några framträdande forskningsresultat inom ämnet, att det egentligen saknas em-
pirisk forskning som utnyttjat kognitiv teori för att kunna beskriva eller förklara
olika fenomen och problem i ämnet. Den forskning som faktiskt bedrivs väljer
andra problemformuleringar och andra teoribildningar och därför bör den ämnes-
definition som grundas i den kognitiva kanalmetaforen överges, enligt Enmark.
Enmark ger också förslag på ett nytt sätt att definiera ämnet, vilket jag något berört
ovan (avsnitt 2.1).
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Här redovisad kritik mot det kognitiva synsättet i biblioteks- och informations-
vetenskap kan sammanfattas i tre punkter:

1) brist på empiriskt grundade forskningsresultat;
2) fokusering på fel saker i ämnet, mentala processer i stället för ämnesrepresentation,

informationsförmedling eller användares informationssökning i olika kontexter;
3) omöjlig subjekt/objektrelation, där det finns en dualism mellan de olika kompo-

nenterna (artefakter som informationssystem, texter eller gränssnitt å ena sidan
och människors förståelseprocesser å den andra), vilket gör det omöjligt att stu-
dera forskningsproblemen på ämnets alla områden med likadana metoder eller
gemensamma begrepp och utgångspunkter.

Det förefaller svårt att tillämpa ett kognitivt synsätt som en framkomlig väg för att
förstå hur gymnasister söker information. Jag menar att forskning om system för
lagring och återvinning av information måste ske med andra ansatser och utgångs-
punkter än forskning om människorna som söker information. Deras tankar, käns-
lor och handlingar skapar oändligt komplexa processer som måste studeras med en
ansats, utifrån sin egen inneboende komplexitet. I detta avseende ansluter jag mig
alltså till Ellis, Enmark och Hjørland. Att jag trots allt ägnat så stort utrymme åt
den kognitiva ansatsen här motiveras av att denna dominerar diskussionen om
användarstudier i forskningslitteraturen sedan 1980-talet.

2.2.2 Andra teoriramar

Användarstudier genomförs dock även med andra teoretiska utgångpunkter än
kognitiva. I en innehållsanalys av litteratur om informationsbehov och informations-
användning som publicerats 1990-1994 visade Julien (1996) att ungefär en fjärde-
del (24%) av artikelurvalet tillämpade ett kognitivt synsätt4. Andra teoriramar än
kognitiva som användes var hämtade bl a från etnologi, ekonomi, organisations-
och ledarskapsteori, pedagogik, sociologi, statsvetenskap. Wilson nämner i sin
forskningsöversikt över användarstudier särskilt kommunikationsteori, sociologi
och fenomenologi utöver kognitivism (1994, s 30-34). Hewins (1990) nämner
kognitiv psykologi, lingvistik, datavetenskap, semantik och filosofi (jfr ovan avsnitt
2.1). Här förekommer således en brokig provkarta på olika teoribildningar.

Den fortsatta forskningsöversikten i detta kapitel har inte strukturerats utifrån
sina olika teoretiska utgångspunkter utan i stället utifrån olika problem som stude-
rats i forskning om informationssökning och på några fenomen som forskarna tycks
eniga om är centrala för informationssökning och informationsanvändning i all-
mänhet.
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2.3 Informationssökning som process
Informationssökning och informationsanvändning uppfattas och beskrivs av många
forskare som en process. Åtskilliga modeller av den s.k. informationssöknings-
processen har presenterats. Redan 1977 utvecklades den s.k. LBS-modellen för in-
formationssökning i gymnasiebibliotek. Modellen var ett resultat av utvecklings-
projektet Lärare och bibliotekarie i samverkan som initierades av Skolöverstyrelsen
och leddes av Odenstam, Svensson och Trotzig (Odenstam & Trotzig 1977). LBS-
modellen beskriver arbetsgången för ett självständigt fördjupningsarbete i gymna-
siet i fyra steg: 1) val av uppgift, 2) informationssökning, 3) bearbetning av infor-
mation, 4) redovisning. Processen enligt modellen är huvudsakligen linjär men
antyder vissa steg fram och tillbaka mellan de två första faserna.

Höglund & Persson har beskrivit informationssökningsprocessen som cyklisk,
vilket indikerar att från användarens perspektiv kan processen fortsätta i många
varv, eftersom läsning av erhållna dokument och värdering av denna information i
förhållande till informationsbehovet kan ge upphov till nya behov och frågor (1980a,
s 8-9).

Figur 2.2 Informations-sökningsprocessen (Höglund & Persson, 1980a, s 8)

Samma forskare presenterade en modell över informationsutnyttjandeprocessen med
olika påverkansfaktorer. Det framgår av modellen att en rad olika faktorer kan
påverka varje steg i informationsutnyttjandeprocessen, t ex forskningsämnets eller
problemets karaktär, fysisk tillgång till information, användarens tidigare erfaren-
heter, urval och värdering av olika informationskällor. Flera komponenter återfinns
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i båda modellerna, men vissa skillnader finns utöver processens form. Problem-
ställning, dvs det som ger upphov till informationsbehovet, har kommit till i den
andra modellen. Frågeformulering och sökstrategi finns i den cykliska modellen,
men saknas i den linjära. De olika stegen i sökprocessen kombinerade med de om-
nämnda påverkansfaktorerna skapar en föreställning om mycket komplexa proces-
ser med en oerhört stor mängd möjliga undersökningsvariabler.

Figur 2.3 Informationsutnyttjandet som process och påverkande faktorer (Höglund & Persson 1980b,
s 62)

Ellis kombinerar en sociologisk teoriram med grounded theory-ansats och har un-
dersökt forskares informationssökningsprocesser genom att studera hur enskilda
forskare inom olika discipliner använder olika informationskällor. Han undersökte
forskarnas beteende genom att intervjua dem. Intervjuerna analyserades enligt
grounded theory-metod. Resultat av analyserna blev ett mönster för forskarnas
informationssökning som kunde beskrivas genom ett antal steg:
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1. Starting: forskare agerar på olika vis för att sätta sig in i ett nytt ämnesområde.
De använder ofta informella kontakter för att få tips om en auktoritativ översikts-
artikel.

2. Chaining: forskare använder referenser från den första nyckelartikeln för att
komma vidare in i ämnet.

3. Browsing: en något oprecis men halvstrukturerad form av informationssökning
på ett område av potentiellt intresse.

4. Differentiating: forskare jämför olika informationskällor, t ex rangordningen
mellan olika vetenskapliga tidskrifter, mellan olika skolbildningar eller ämnes-
hållningar.

5. Monitoring: löpande bevakning av vissa informationskällor på ämnesområdet.
6. Extracting: forskaren samlar systematiskt material ur specifika källor för att bear-

beta vidare.
7. Verifying: forskaren arbetar med att belägga, kontrollera informationen.
8. Ending: avslutande informationssökning för att komplettera någon uppgift i

anslutning till att ett forskningsarbete fullbordas. (Ellis 1989; Ellis et al. 1993)

Denna modell har tillkommit genom flera forskningsstudier, där den första versio-
nen i sex steg presenterades 1989. Då gällde studien hur forskare i samhällsveten-
skapliga ämnen söker information. Steg 7 och 8 tillkom i en senare studie av hur
forskare i fysik söker information. Jämförelsen mellan forskare inom olika discipliner
företogs, eftersom det varit en vanlig föreställning att forskare inom olika ämnen
har mycket olika informationsbehov och informationsvanor (i.a. Höglund 1983;
Höglund & Persson 1985). Ellis hävdade att mönstren för hur fysiker, kemister
och samhällsvetare söker information äger stora likheter med varandra och kan
beskrivas enligt modellen med åtta steg. Ellis modell är innehållsrik såtillvida att i
varje steg beskrivs en rad olika möjliga handlingsmönster. Modellen är ett exempel
på att informationssökning och informationsanvändning är tätt sammanflätade
och knappast går att strikt skilja på. Så som jag förstår det, ligger dock huvuddelen
av den informationsanvändning, som de av Ellis studerade forskarna företar, utan-
för modellen.

2.3.1 Sense-making

Dervin har en kommunikationsvetenskaplig ansats till informationssökning och
har formulerat en teori om informationssökning som sense-making. Hon beskriver
informationssökning som en aktivitet som går ut på att skapa mening ur informa-
tion. Teorin formulerades utifrån frågor som ”What kind of sense did the user
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make? How did he make that sense?” (Dervin 1977, s 24). Grundläggande för
teorin är att information uppfattas som den speciella ”mening” (sense) som skapas
i ett specifikt ögonblick i tid och rum av en eller flera människor. Information
betraktas inte som något som finns utanför mänsklig aktivitet (human behavioral
activity) (Dervin 1992, s 63). Ett annat grundläggande antagande är att livsvärlden
kännetecknas av diskontinuitet och att detta skapar avbrott (gaps) i tid och rum
som människor i ständig rörelse genom tid och rum måste överbrygga genom sense-
making. Sense-making är både inre och yttre beteende som människor företar sig
för att konstruera mening i sina världar. Dervin hävdar alltså att varje individ ska-
par sin egen mening och förståelse i tillvaron i ständigt samspel med omgivningen.
Denna meningsskapande aktivitet måste pågå för att överbrygga gapen i tillvaron
som beror på den diskontinuitet som är existensens villkor. Dervin beskriver själv
begreppet sense-making som ”a set of metatheoretic assumptions and propositions
about the nature of information, the nature of human use of information, and the
nature of human communication” (ibid. s 61-62).

En konsekvens av detta synsätt är att användaren betraktas som en aktiv varelse,
som skall studeras på sina egna villkor. Information uppfattas inte som något abso-
lut, som kan förmedlas från källa till mottagare via olika kanaler. Information kon-
strueras och denna konstruktion är kvalitativ och subjektiv till sin karaktär. Dervin
konkluderar att ”Gap-defining and gap-bridging become, therefore, the essential
qualitative aspects to be examined” (ibid. s 82). Vid överbryggning av sådana ”gap”
uppstår informationsbehov. Av referatet framgår att också Dervins teori om sense-
making gäller informationssökning med inslag av informationsanvändning.

Det är lätt att associera begreppet sense till kunskap och sense-making till lärande.
Dervin definierar sense-making som ”the constructing that humans do to make
sense of their experiences” (ibid. s 67). Enligt Savolainen är de centrala aktivite-
terna i sense-making informationssökning, bearbetning, skapande och användande
av information. Sense-making är en process och sense är resultatet av denna pro-
cess, dvs produkten (Savolainen 1993, s 16). Begreppen sense-making och sense
påminner om lärande och kunskap. Emellertid tycks sense vara ett vidare begrepp
än kunskap och Dervin understryker att sense-making är kommunikativt hand-
lande. Hänvisande till Dervin hävdar Savolainen att sense omfattar kunskap men
också en rad andra subjektiva faktorer som återspeglar individens tolkning av en
situation, såsom intuition, åsikter, aningar, värderingar, undran. Dervin och andra
placerar teorin inom kommunikationsvetenskap (Dervin 1992; Savolainen 1993).
Dervins empiriska studier har inte varit knutna till undervisnings- eller inlärnings-
kontexter.
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2.3.2 Informationssökning i inlärningssituationer

Kuhlthau har studerat hur gymnasister och collegestudenter söker information i
inlärningssituationer. Hon valde att utgå från studenternas perspektiv och ursprungs-
frågan för Kuhlthaus studier var hennes iakttagelser i gymnasiebibliotek att eleverna
verkade vilsna och osäkra, ibland till och med rädda när de kom till biblioteket för
att söka information för sina studieuppgifter. Hon utgick således från affektiva
aspekter på informationssökning och knöt an till inlärningspsykologen Kelly (1963)
som visat att oro och ängslan är förknippade med all inlärning. I den första under-
sökningen studerades två klasser (high-school seniors, 17-18-åringar) som arbetade
med fördjupningsuppgifter i engelska (dvs modersmålet) och med hjälp av olika
undersökningsinstrument som observationer, enkäter och intervjuer följdes elever-
na under hela arbetsprocessen. Resultatet av denna första studie presenterades i en
avhandling (1983), där Kuhlthau introducerade en modell över informations-
sökningsprocessen, vilken sedan prövats i hennes vidare forskning.

Figur 2.4 Modell över informationsssökningsprocessen (Kuhlthau 1989, s 20)

Modellen framställer informationssökningsprocessen i sex faser utefter en tidlinje.
Den sökandes känslor, tankar och handlingar beskrivs, dvs modellen tar upp
affektiva, kognitiva och handlingsorienterade aspekter på sökprocessen, så som dessa
beskrivs av de sökande eleverna. I fas 1 (task initiation) introduceras eleverna till
uppgiften av sina lärare. De får veta att de skall genomföra ett självständigt arbete
inom ett ämnesområde, t ex aktuella miljöproblem. De får reda på ramar för arbe-
tet som gäller krav, tid och eventuellt redovisningsformer. Under fas 2 (topic
selection) skall eleverna bestämma sig för ett delämne att arbeta med och därefter
följer i fas 3 (prefocus exploration) ett första utforskande av information om del-
ämnet. Vanligtvis är det i fas 3 som eleverna första gången kommer till biblioteket
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för att söka information. Som framgår av figuren präglas elevernas känslor av osä-
kerhet och förvirring under denna fas. Denna osäkerhet kan ha många olika orsa-
ker, t ex att eleven inte vet vad han/hon är ute efter och är benägen att hänvisa till
magistern eller reagerar undvikande på en serviceinriktad bibliotekaries frågor. Annat
som kan bidra till förvirringen och osäkerheten kan vara svårigheter att komma
igång och börja söka. I vilken ända börjar man, vid datorn, i uppslagsboken, i
tidskriftsartiklar, i den ideala översiktliga handboken? Kanske får man 357 träffar
vid sökning i databasen och vet inte hur man skall välja ut något användbart. Kan-
ske får man 0 träffar och drar slutsatsen att man valt eller blivit tilldelad ett hopp-
löst ämne. Källorna till förvirring och osäkerhet är närmast oräkneliga.

Kuhlthau visar i sin modell att för att komma förbi den besvärliga tredje fasen av
processen måste eleven fokusera sitt ämne (focus formulation). Formuleringen av
ett fokus på ämnet är vändpunkten i sökprocessen understryker Kuhlthau. Den
innebär en avgränsning av ämnet, men innebörden har flera dimensioner.
Fokuseringen betyder att eleven väljer en specifik infallsvinkel på sitt ämne, gör
ämnet till sitt. Hur den sökande fokuserar sitt ämne påverkas av olika faktorer som
elevens eget intresse, hur lång tid han/hon har till förfogande, vilka krav läraren
ställer på arbetet. Efter fokusering, i fas 5 (information collection) vidtar en grund-
lig informationssökning, som innebär att eleven samlar träffande (pertinent) infor-
mation utifrån det fokus som formulerats. I fas 6 (search closure) avslutas infor-
mationssökningen och förberedelser för bearbetning och redovisning inleds.
Informationssamlandet kan avslutas när eleven bedömer att han/hon har tillräck-
ligt med material för att genomföra uppgiften. Detta avgörs ibland av hur mycket
tid man har för arbetet. Annat som påverkar beslutet att avsluta sökningen är gra-
den av redundans i det nya material man finner.

Modellen belyser såväl känslor som tankar och handlingar under sökprocessen.
Som framgår av figuren förändras den sökandes tankar från förvirring och tvek-
samhet före fokuseringen till klarhet och precision i fas 5. Handlingarna ändras
från sökande efter relevant information i fas 3 till sökande efter träffande (pertinent)
information i fas 5. Efter fokuseringen sker urvalet av information med större träff-
säkerhet. Kuhlthau fann också att elevernas intresse för uppgiften ökade efter foku-
sering av ämnet. Den sökandes känslor växlar mellan osäkerhet och förvirring eller
tvivel till klarhet och växande självförtroende under processens gång.

Kuhlthau genomförde en serie uppföljningsstudier där modellen blev bekräftad.
En longitudinell studie 1987 visade att studenter efter fyra års högskolestudier på
grundnivå uppfattade informationssökningsprocessen som en ändamålsenlig,
meningsskapande process. I en undersökning 1989 studerades tre olika populatio-
ner, nämligen collegestudenter, gymnasieelever och folkbiblioteksanvändare. Denna
studie bekräftade att dessa olika grupper av användare hade en uppfattning av
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informationssökningsprocessen som överensstämde med Kuhlthaus modell. Vissa
skillnader fanns mellan grupperna i de olika bibliotekstyperna. Gymnasieelever var
mera osäkra och tveksamma under hela sökprocessen än collegestudenterna och
folkbiblioteksanvändarna. Collegestudenterna och gymnasieelverna var lika osäkra
från början av sökprocessen, men studenternas självförtroende stärktes markant
mot slutet. Folkbiblioteksanvändarna hade bättre självförtroende under hela sök-
processen än de andra båda grupperna (Kuhlthau et al. 1990). Kuhlthau har intres-
serat sig särskilt för de affektiva aspekterna på informationssökningsprocessen och
har ofta fokuserat på dessa också i sin senare forskning (i.a. 1997).

Teori och begrepp i modellen hämtar Kuhlthau från andra forskare. Hon tog
från början fasta på Kellys inlärningspsykologiska teori för att beskriva de olika
känslomässiga faser som en individ går igenom för att söka mening i ny informa-
tion. För att beskriva informationsbehov och hur elevernas tänkande förändras tog
hon fasta på Belkins ASK-modell och Taylors teori om frågeformulering (Taylor
1968). För distinktionen mellan relevant och träffande (pertinent) information i
fas 3 och fas 5 refererar hon till Saracevic (1975). Översikten nedan visar den teo-
retiska grunden för Kuhlthaus modell.

Fig. 2.5 Theoretical foundation for ISP (Kuhlthau 1991, s 363)

Kuhlthaus slutsats är att informationssökningsprocessen är en komplex kon-
struktionsprocess som liknar en inlärningsprocess och som kan kallas en menings-
skapande process5, där sex faser avlöser varandra. Affektiva symptom som osäker-
het, förvirring och frustration präglar det vaga och otydliga tänkandet om ämne



43

eller frågor i de tidiga faserna. När tänkandet blir klarare efter fokusering av ämnet
ökas samtidigt självförtroendet och säkerheten hos den sökande. Kuhlthau menar
att det råder brist på överensstämmelse mellan dessa känslor av osäkerhet och hur
användarna tror att de måste hantera informationssökningen. ”Search tasks, however,
do not seem to match the state of thoughts and feelings in the early stages of the
information search process, and there is evidence of a lack of tolerance for these
early formative stages” (Kuhlthau 1989, s 22).

Utifrån modellen av informationssökningsprocessen och dess teoretiska grund
går Kuhlthau vidare och förslår en teori som hon benämner the uncertainty principle
(Kuhlthau 1993a och b). Denna osäkerhetsprincip tar sin främsta utgångspunkt i
de affektiva aspekterna på informationssökning. Osäkerhetsprincipen grundas i
uppfattningen av informationssökningsprocessen som en konstruktionsprocess, där
användarna rör sig från osäkerhet till förståelse och klarhet. Med hänvisning till
liknande tankar hos andra b&i-forskare (bl a Bates; Whittemore & Yovits) hämtar
hon vidare teoretiskt stöd från pedagoger som Bruner och Dewey. Hon bygger sitt
resonemang på sex aspekter (corollaries) som korrelerar med och därmed ger stöd
för osäkerhetsprincipen:

• process corollary
Genom att informationssökningsprocessen är en konstruktionsprocess som går
ut på att nå förståelse så följer därav att användaren som aktiv meningsskapande
individ kommer att uppleva osäkerhet i vissa skeden. Osäkerhet och ängslan är
beståndsdelar i allt lärande.

• formulation corollary
Att formulera är att tänka, att utveckla förståelse utifrån den information som
användaren stöter på under sökprocessen. När användande av information för
att formulera ett ämne utgör själva kärnan i sökprocessen följer därav att infor-
mationen måste tolkas. Något nytt måste skapas ur informationen. Tolkning
innebär alltid osäkerhet, val mellan olika möjligheter.

• redundancy corollary
Samspelet mellan unik information, dvs ny information som man tidigare inte
mött och redundant information driver sökprocessen framåt. Att möta ständigt
ny, okänd information så som sker i början av en sökprocess skapar osäkerhet. I
takt med att redundansen i informationen ökar, minskar osäkerheten mot slutet
av processen.

• mood corollary
Mood beskriver vilken hållning användaren har till sin uppgift. Från Kelly häm-
tar Kuhlthau distinktionen mellan invitational och indicative mood, där svenska
termer skulle kunna vara en öppen hållning respektive en avgränsande hållning.
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Kuhlthau hävdar att, eftersom informationssökning traditionellt uppfattas som
en enda handling, nämligen att samla information, så uppmuntras en avgrän-
sande hållning. Det skapar osäkerhet hos användarna att möta stora mängder
information tidigt under en sökprocess. ”They can be expected to use indicative
strategies such as copious notetaking when more invitational tactics such as list-
ing interesting ideas would be more appropriate.” (Kuhlthau 1993b, s 351).
Enbart en avgränsande hållning är i konflikt med användarens faktiska upplevel-
ser under sökprocessen.

• prediction corollary
Sökprocessen kan ses som en serie val som användaren måste träffa. Varje val
kräver överväganden för att kunna förutse konsekvenserna av olika möjligheter.
Detta skapar osäkerhet.

• interest corollary
I sin forskning konstaterade Kuhlthau att användares intresse för ämnet ökade
när informationssökningen fokuserades och ämnet formulerats. Personligt in-
tresse som drivkraft i sökprocessen växte sig starkare, vilket Kuhlthau tolkar som
att motivationen ökade.

Kuhlthau ser osäkerheten som ett kognitivt tillstånd som skapar affektiva symptom
som ängslan och bristande självförtroende. Hon menar att en osäkerhetsprincip
som grund för uppfattningar av informationsanvändare utmanar det förhärskande
bibliografiska paradigmet inom biblioteks- och informationsvetenskapen och att
detta måste utmanas, eftersom det vilar på en föreställning om ordning och reda,
systematik och säkerhet, som stämmer illa med det som användare upplever, när de
skall söka information.

Information searching is traditionally portrayed as a systematic, orderly
procedure rather than the uncertain, confusing process that users commonly
experience. After the search is completed, the topic understood and the pro-
blem solved, it is all too easy to look back and deny the chaos and confusion
that was actually experienced in the process. (Kuhlthau 1993a, s 112)

Det primära målet för informationssökningen enligt det bibliografiska paradigmet
ser Kuhlthau som att lokalisera rätt informationskälla eller finna det rätta svaret.
Kuhlthau menar i stället att målet måste uppfattas som att någon skall lära sig
något med hjälp av information. Osäkerhetsprincipen tar hänsyn till den sökandes
känslor och upplevelser vid informationssökning.

Utifrån denna teori om osäkerhet som grund för synen på informationssökning
drar Kuhlthau slutsatser om behov av vidare forskning. Hon hävdar att studier av
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informationsanvändning vore särskilt angelägna för att skapa kunskap om hur an-
vändare bedömer relevans i informationsmaterial och hur de problem och uppgif-
ter som ger upphov till informationsbehov påverkar informationssökningens vi-
dare förlopp (Kuhlthau 1993b, s 353).

Hon har också dragit slutsatser för praktiskt arbete med informationsförmedling,
där hon analyserat och strukturerat taxonomier för såväl referensarbete som använd-
arundervisning (1993a, kap. 8-9).

2.3.3 Komponenter i informationssökningsprocessen

Av här refererad forskning om informationssökning och informationsanvändning
framgår att vissa moment eller aspekter står i fokus för intresset. Ett sådant feno-
men är informationsbehov. Forskarna har ställt frågor som Vad är informations-
behov? Hur uppstår informationsbehov? Vad påverkar informationsbehov? Ett an-
nat huvudintresse har riktats mot frågor om relevans. Vad är relevans? Vem bedö-
mer relevans? Enligt vilka kriterier avgörs relevans? Formulering är ett begrepp som
återfinns i många modeller, men kan syfta på olika företeelser som att formulera
sökfråga till ett informationssystem eller att formulera ett fokus för sitt ämne.

I många modeller ingår informationsanvändning som en modul, men hur an-
vändning av information går till har tilldragit sig mindre intresse i forskningen än
fenomenen informationsbehov och relevans. Min avsikt här är inte att ge någon
uttömmande översikt över den forskning som bedrivits på dessa delområden av
användarstudier, utan jag vill antyda några idéer som har betydelse för hur min av-
handling lagts upp.

2.3.4 Informationsbehov

Informationsbehov är ett omskrivet begrepp inom biblioteks- och informations-
vetenskapen. Informationsbehovet uppfattas som det fenomen som utlöser en
informationssökningsprocess och som i hög grad styr hur denna process går till.
Man har ofta skiljt mellan ett objektivt behov som är bundet till en problemsitua-
tion och ett subjektivt behov, som uttrycks i användarens fråga till informations-
systemet eller bibliotekarien (Hjørland 1993, s 172; Höglund & Persson 1985, s
44-45).

Taylors teori om hur ett informationsbehov utvecklas i fyra steg från Q1 till Q4
har spelat en stor roll för biblioteks- och informationsvetenskapens syn på infor-
mationsbehov. Utifrån en serie empiriska undersökningar av referenssamtal formu-
lerade Taylor en teori om att informationsbehovet utvecklas i fyra steg (Q1 – Q4),
där Q1 (visceral need) är ett vagt, obestämt upplevt behov som inte kan formuleras
språkligt, Q2 (conscious need) är ett medvetet behov, men ännu inte välartikulerat,
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Q3 (formalized need) är ett välartikulerat behov och Q4 (compromised need) ut-
trycker behovet så som det ställs i en sökfråga till informationssystemet. Q4 är
resultatet av en kompromiss mellan Q3 och de förväntningar som användaren har
på hur det lämpar sig att formulera frågan till informationssystemet. Informations-
systemet kan vara ett system eller en bibliotekarie (Taylor 1968).

Taylors teori om informationsbehov beskriver ett psykologiskt förlopp av en
mental förändring av ett informationsbehov, så som det tänks ske inne i huvudet på
en användare. Detta psykologiska perspektiv återfinns i det kognitiva synsättet på
informationssökning (t ex Ingwersen 1996a, s 13-15; Ingwersen & Wormell 1990,
kap. 3), där informationsbehov uppfattas som ett kognitivt rum (cognitive space)
eller en lucka i en användares kognitiva strukturer (1990, kap. 2). Även Belkins
ASK-teori om kunskapsanomalier hör hemma i detta kognitiva perspektiv.

Hjørland kritiserar denna individualpsykologiska syn på informationsbehov och
hävdar att ”Bag den konkrete informationssøgning ligger et informationsbehov,
der er en sammensmeltning af det individuelle og det kollektive informationsbehov”
(1993, s 187). Det som Taylor beskriver som utvecklingsgången hos en individs
informationsbehov är i själva verket en kunskapsutveckling (erkendelseudvikling)
hos användaren, som äger rum genom denne användares samspel med omvärlden
och den kunskap användaren tar del av. Hjørland hävdar att Taylors uppfattning av
informationsbehov är ett uttryck för en kunskapssyn, där vetande ses som kompi-
lation av nya fakta, och inte en kunskapande process (erkendelseprocess) (ibid. s
182).

Tom Wilson, inspirerad av fenomenologin, menar att huvudintresset för an-
vändarstudier är att utifrån människors vardag försöka förstå hur informations-
behov uppstår och vad som driver individer att söka information. Forskarna bör
studera olika beteendemönster vid informationssökning för att förstå vilken inne-
börd information har för människor i deras dagliga liv. Det yttersta syftet med
sådana studier skall vara att skapa ändamålsenliga informationssystem (Wilson 1981,
s 11). Wilson hävdar att en orsak till det missnöje som funnits med resultat från
användarstudier beror på att dessa fokuserat på vilka medel som används vid infor-
mationssökning i stället för vilka mål användare har. Han hävdar vidare att den
kognitivistiska synen på informationsbehov är otillräcklig, eftersom den inte upp-
märksammar användares affektiva behov, vilka han menar spelar stor roll för bete-
endet.

Wilson efterlyser en mera holistisk ansats för att utforska vilken roll informatio-
nen spelar i människors livsvärldar, i arbetslivet och i andra sociala kontexter (ibid.
s 10). Detta holistiska synsätt presenteras i en modell över hur olika faktorer i
människors liv och värld påverkar deras informationsbehov och beteende vid infor-
mationssökning (1981, s 8). Modellen omfattar ett mycket stort antal potentiella
variabler, i figuren organiserade i koncentriska fält med den enskilda personen i
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centrum. Informationsbehov har således enligt Wilson sitt upphov i människors
livsvärldar och påverkas i det enskilda fallet av villkoren i och runt varje individ,
alltifrån personlighetsdrag, yrkesverksamhet, professionsmiljö, politiska och kultu-
rella värderingar, fysiska förhållanden. Han har utvecklat dessa tankar vidare i reso-
nemangen om användaren som objekt eller deltagare i en artikel, där han föresprå-
kar en övergång till kvalitativa metoder i användarstudier (Wilson 1990).

Wilson har senare kopplat sin modell av informationsbehov till Ellis modell för
informationssökning (jfr avsnitt 2.3), där poängen är att alla de variabler som på-
verkar informationsbehovet i sin tur styr beteendet vid själva informationssökningen.
Informationsbehovet påverkar således förloppet genom hela sökprocessen, menar
Wilson.

Figur 2.6. Information needs and information-seeking behaviour (Wilson 1994, s 33)

Kuhlthau anknyter till ett kognitivistiskt synsätt på informationsbehov och säger
att informationssökning startar med en användares problem. ”The gap between
the user’s knowledge about the problem or topic and what the user needs to know
to solve the problem is the information need” (1993a, s 5). Samtidigt säger hon att
informationssökning är en ”primary activity of life” (ibid. s 14) och menar att män-
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niskor söker information i syfte att fördjupa och bredda sin förståelse av världen
(ibid.). Det förefaller som om hon ser informationsbehov som en grundläggande,
mänsklig drift. Hennes modell beskriver inte explicit informationsbehov men den
implicerar att informationsbehovet förändras under processen.

När informationssökning utforskas, då användarna är studenter eller elever, fram-
står deras informationsbehov som uppenbara. Studenter får en uppgift av en lärare,
uppgiften skall lösas och den inbegriper att studenterna skall söka information för
att genomföra sin uppgift. Informationsbehovet är alltså pålagt utifrån på använ-
dare som befinner sig i formell utbildning. Ett objektivt informationsbehov som
kan knytas till problemsituationen finns alltså, när problemsituationen är en
inlärningssituation i skola eller högskola (jfr Höglund & Persson1985, s 44-45).
Självfallet måste individuella studenters informationsbehov variera beroende på vad
de har för kunskaper och erfarenheter, när de påbörjar arbetet, och om man som
Kuhlthau menar att informationsbehovet förändras under sökprocessen, så kom-
mer detta givetvis att ske på olika sätt för olika individer.

När informationssökning sker i utbildningssammanhang är det lätt att knyta an
till Hjørlands diskussion om att informationsbehovets förändring är knutet till
användarens kunskapsutveckling och till innehållet i det ämne informationen gäl-
ler (Hjørland 1993, s 201). När Hjørland talar om kollektivt informationsbehov
gäller det i första hand forskning och kollektiv kunskapsutveckling, men jag menar
att denna kollektiva dimension på kunskap kan tillämpas också i utbildningskon-
texter, där informationssökning sker för att elever och studenter skall ta del av
sådan kunskap som är kollektivt skapad och finns åtkomlig i samhället6. För att ta
del av sådan kunskap måste eleverna konstruera sin egen förståelse, den subjektiva
dimensionen av kunskapen. Deras individuella informationsbehov kommer alltså
att variera, dels beroende på vad de kan om ämnet tidigare, men också beroende på
vilken information de tar del av under sitt inlärningsarbete. Om eleverna arbetar i
grupp, vilket är förhållandevis vanligt i svenska skolor, kommer gruppsammansätt-
ningen att påverka individernas informationsbehov, genom att gruppmedlemmarna
har olika kunskaper.

Hur informationsbehov förändras under en informationssökningsprocess är vi-
dare förknippat med hur användare bedömer relevansen i den information han/
hon möter.

2.3.5 Relevans

Relevans är ett nyckelbegrepp inom biblioteks- och informationsvetenskap och det
ursprungliga intresset för begreppet härrör från tidiga försök på 1950-talet att ut-
värdera effektivitet och kvalitet i informationsdatabaser (Hjørland 1995, ss 358-
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362; Lancaster 1977, ss 70-86). Svenska exempel på detta är två fallstudier av dator-
baserad litteratursökning (Höglund & Persson 1980a). Det finns en ymnig littera-
tur som behandlar fenomenet relevans och där en gemensam nämnare för de olika
författarna är att de brottas med att finna en hållbar definition för begreppet. Frå-
gor man försöker besvara är: Vad är begreppet relevans egentligen? Vad känneteck-
nar begreppet? Utifrån vems perspektiv avgörs relevans? Forskarna har strävat efter
att skapa en teori kring begreppet.

I en ofta refererad och numera klassisk artikel presenterar Saracevic (1975) en
historik över hur begreppet tolkats och utforskats, där han också visar på svårighe-
terna att ringa in relevansfenomenet. Han kommer fram till att det är ett mång-
dimensionellt begrepp med vissa universella egenskaper. Relevans är en bedömning
och därför beroende av vem som gör den och vilka kunskaper bedömaren har.
Relevansbedömningar hänger ihop med urval och slutledning för att skapa något
slags struktur av olika element. Relevans är dynamisk och förändras över tid. Redun-
dans innebär att det finns mer än en kombination av kunskapselement, strukturer
och förändringar mellan dessa och olika associationsbanor som kan konstituera
relevans. Dessa universella egenskaper ligger på en så hög abstraktionsnivå att de
förefaller i det närmaste oanvändbara som analysinstrument i specifika informations-
sökningssituationer. Allt tycks vara beroende av allt. Om det är så, förefaller det
omöjligt att ringa in en entydig och samtidigt uttömmande betydelse av begreppet.
Frågan har ställts om informationsvetenskapen borde överge relevansbegreppet och
ersätta det med andra begrepp som aboutness, topicality, pertinence eller utility (i.a.
Lancaster 1977).

Ett vanligt motsatspar är relevans – pertinence, där relevans hänför sig till förhål-
landet mellan ett dokument och en sökfråga så som detta bedöms av någon (Lan-
caster 1977, s 75). Använt på detta sätt kan relevans användas för att utvärdera
kvaliteten i ett informationsåtervinningssystem. Pertinence (ung. träffande infor-
mation) är förhållandet mellan ett dokument och någons informationsbehov så
som det bedöms av den som har detta behov (ibid, s 77). Detta innebär att relevans
vore den term som kan användas för att utvärdera kvalitet i IR-system, medan
pertinence säger något om hur användaren finner informationen / dokumentet
användbar för att tillfredsställa sitt informationsbehov. Distinktionen mellan rele-
vans och pertinence används ibland, men ordet relevans används ofta för att täcka
båda betydelserna.

Med hänvisning till Saracevic menar Kuhlthau att informationssökare i början
av sökprocessen söker relevant information. Det innebär att de söker information
om ämnet utifrån informationssystemets struktur, ingångar och sökredskap, t ex
sökspråk, klassifikationskoder etc. Efter fokusering av ämnet söker användaren i
stället pertinent information, dvs sådan information som bygger på vilka infalls-
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vinklar eller aspekter på ämnet som sökaren valt (Kuhlthau 1993a, s 39). In-
formationssökaren blir då mindre beroende av systemets sökspråk och kan friare
bedöma vilken information som är användbar, när han/hon kommit så långt i pro-
cessen, att han/hon gjort ämnet till ”sitt”. Kuhlthau understryker att relevans inte
är statisk utan dynamisk. Det är stor skillnad mellan vad som är relevant informa-
tion i början av en sökprocess och vad som är relevant mot slutet av samma process.

Schamber, Eisenberg & Nilan gör ännu ett allvarligt försök att brottas med det
besvärliga fenomenet i en stor artikel 1990 rubricerad A re-examination of relevance:
toward a dynamic, situational definition (Schamber et al. 1990). Efter en genom-
gång av de centrala författarna i den mycket omfattande litteraturen om relevans
summerar de att relevans är ett mångdimensionellt begrepp, att relevansbedömningar
görs subjektivt och beroende av en mängd faktorer och att relevansbedömningar är
ständigt föränderliga. Att begreppet är så svårfångat är problematiskt för biblioteks-
och informationsvetenskapen enligt författarna och de föreslår därför ett nytt sätt
att utforska begreppet genom att konsekvent utgå ifrån uppfattningar och värde-
ringar som relevansbedömare har, dvs människor som bedömer relevansen i infor-
mation. ”In our view, the question of defining relevance is one of determining how
users perceive information relative to their information need situations. The ap-
proach we suggest involves a dynamic, situational conceptualization of relevance”
(ibid. s 770). Utifrån detta synsätt och med hänvisning till Dervins sense-making-
teori slår författarna fast att relevans finns i individers uppfattningar av informa-
tion och informationsmiljöer, inte i information som representeras i ett dokument
eller i annan konkret form.

Relevance judgments are users’ evaluations of information (from internal or
external sources) in relation to their information need situations at particular
points in time. Relevance, then, is a dynamic concept that depends on users’
individual judgments of the quality of the relationship between information
and information need at a certain point in time. Users’ relevance judgment
criteria are spatially and temporally bound to, and internally constructed by,
the user. (ibid. s 771)

Som en konsekvens av denna uppfattning hävdar författarna att det är användarnas
kriterier för relevansbedömningar som är det primärt intressanta. ”We feel that an
understanding of relevance crieteria, or the reasons underlying relevance judgments,
as observed from the user’s perspective, may contribute to a more complete and
useful understanding of the dimensions of relevance.” (ibid. s 771)

Under drygt fyra decenniers forskande om relevansbegreppet har fokus förflyttat
sig från strävan att finna och precisera variabler och mått för systemevaluering till
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förståelse för användares kriterier för relevansbedömningar. Intresse för att klara ut
och precisera begreppet tycks alltjämt äga relevans för ämnet. Denna avhandlings
huvudintresse riktas inte mot relevansbegreppet, men då relevansbedömningar och
kriterier för sådana bedömningar är en väsentlig aspekt på informationssökning
finns anledning att fokusera på denna aspekt som en del i utforskandet av hur
eleverna i min empiriska studie sökt information i sitt fördjupningsarbete.

2.3.6 Informationsanvändning

Hur människor använder information är avsevärt mindre utforskat än hur de söker
och anskaffar information (Jfr ovan kapitel 1). Vikten av att utforska denna aspekt
närmare har påpekats av flera forskare (i.a. Hewins 1990; Höglund & Persson 1985,
s 97; Kuhlthau 1993a, s 1; Vakkari 1997, s 460-462; Westbrook 1993, s 546).

I undervisningskontexter är kunskap om och förståelse för hur information an-
vänds av uppenbart intresse, eftersom användningen skall leda till ett inlärnings-
resultat.

Som nämndes ovan återfinns komponenten informationsanvändning i åtskilliga
modeller för informationssökning. Vad denna komponent innehåller beskrivs ofta
inte närmare (t ex Wilson 1994, s 16). Andra termer som används för informations-
användning är bearbetning av information (t ex Höglund & Persson 1980b, s 62)
eller informationsutnyttjande (i.a. Höglund & Persson 1985, s 94). Ellis och Kuhlthau
har i sina modeller brutit ner informationssökning i så finfördelade steg, att vissa
inslag av användning går att urskilja. I Ellis modell beskrivs användning av infor-
mation genom att han tar upp hur viss information används för att söka annan
information, t ex chaining, differentiating, monitoring. När Kuhlthau skiljer mellan
informationssökning före och efter formulering av ett fokus beskriver hon också
hur den information som söks i fas 3 enligt modellen kan användas för att komma
framåt i sökprocessen. Den vidare innebörden av begreppet informationsanvändning
enligt definitionen i kapitel 1, där användningen handlar om hur informationen
bearbetas, analyseras och förstås, beskrivs inte i modellerna.

Pitts studerade gymnasisters informationsanvändning under ett inlärningsarbete
(Pitts 1994; 1995). Hennes syfte var att undersöka hur eleverna löste informations-
problem och speciellt vilka förkunskaper de hade om informationssökning och hur
de använda dessa kunskaper och färdigheter under arbetet med den aktuella studie-
uppgiften. Pitts följde eleverna (16-17-åringar) under hela arbetet, som varade i nio
veckor. Ämnet för arbetet var marinbiologi och eleverna skulle välja ganska fritt ett
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delämne på detta område. Redovisning av elevernas arbete skulle ske i form av en
videopresentation. Pitts gjorde en kvalitativ studie med grounded-theory ansats.

Under pågående empirisk undersökning upptäckte Pitts att det var omöjligt att
skilja ut hur eleverna använde förkunskaper om att söka och använda information
från andra kunskaper eleverna hade i ämnet och andra färdigheter som de kunde
utnyttja.

One new pattern was related to the cognitive domains the students were using.
They used understandings from subject matter, information seeking and use,
life skills, and video production. All four domains were so essential to the unit
that they were envisioned as being strands that were inseparably entwined. It
was impossible to examine the students’ use of the information-seeking-and-
use domain without paying attention to all the domains. (Pitts 1995, s 178)

Då Pitts gjort denna upptäckt ändrade hon fokus för undersökningen och beslöt
sig för att inkludera också de tre andra aspekter (learning strands) på inlärnings-
arbetet som eleverna refererade till. Hennes resultat visade att de fyra aspekterna på
inlärningsprocessen (subject matter, information-seeking and use, life skills, video
production) sammanflätades under hela arbetet och att eleverna snabbt växlade
mellan olika aspekter, när de stötte på svårigheter i sitt arbete.

The major finding in this study was that students did, in fact, depend on their
prior learning to help them solve the problem. It is important to note, however,
that the information-seeking-and-use knowledge was never accessed in isola-
tion. In other words, students always used their information-seeking-and-use
knowledge in conjunction with a subject matter. (Pitts 1995, s 182)

Då Pitts diskuterar implikationer av sitt resultat för vidare forskning, hävdar hon,
att en forskare som intresserar sig för hur människor söker och använder informa-
tion i en inlärningssituation alltid måste uppmärksamma hela kontexten för läran-
det.

In a school setting, this means that it is important to look both at information
seeking and use and at production as learning strands that are inextricably
intertwined with other learning strands. These other learning strands (e.g.,
the subject-matter strand and the life-skills strand) have an undeniable impact
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on the learning that takes place on the information-seeking-and-use strand
and on the production strand. In turn, the information-seeking-and-use strand
and production strand affect the learning on the others. To understand a
person’s information-seeking-and-use behavior, the researcher must underst-
and the impact of all the strands involved in any one learning experience.
(Pitts 1994, s 389)

Av de fyra aspekter på inlärningsuppgiften som Pitts valde att fokusera är en innehålls-
orienterad och de andra tre processorienterade, enligt Pitts. Trots att hon själv po-
ängterar, att hennes viktigaste resultat är att dessa fyra aspekter på uppgiften är
intimt sammanflätade och att det inte går att studera informationsanvändning iso-
lerat från de tre övriga aspekterna, hävdar hon ändå att ”The process strands can be
thought of as ’enabling strands’ that exist apart from any subject-matter area” (ibid.
s 376). Jag finner det motsägelsefullt, att aspekterna å ena sidan är intimt samman-
flätade och inte går att urskilja isolerade från varandra och å andra sidan, att tre av
dem existerar separerade från ämnesinnehållet. Menar hon att de har av varandra
oberoende existenser men att det är i själva forskningen som man inte kan studera
en av aspekterna utbruten från helheten? Hon hävdar att de tre processorienterade
delarna av uppgiften skapade möjligheter för eleverna att bearbeta och förstå ämnes-
innehållet. Hon fann vidare, att svårigheter som eleverna hade att identifiera sina
informationsbehov och söka relevant information berodde på deras bristfälliga
ämneskunskaper. Hon säger med andra ord, att vad och hur eleverna tänkte om
innehållet i uppgiften påverkade hur de sökte och använde information. Hur de
tänkte om redovisningssättet, i Pitts studie en videoproduktion, påverkade hur de
sökte och använde information och vad de lärde sig om ämnet. Jag menar, att den
mest konsekventa slutsatsen av Pitts studie är att de olika aspekterna inte existerar
skilda från varandra. Eftersom de är tätt sammanflätade med varandra genom ett
oavbrutet samspel, så existerar de inte var för sig utan som olika aspekter på in-
lärningsprocessen.

En möjlig förklaring till varför Pitts diskuterar de olika aspekterna som olika
delar i en inlärningsuppgift, vilka samverkar med varandra men trots detta existerar
oberoende av varandra, kan vara att hon utgår ifrån teori om mentala modeller
hämtad från kognitionsforskning. Med stöd av sådan teori fokuserar hon sitt in-
tresse på de studerade elevernas mentala modeller av de fyra olika aspekterna på
inlärningsuppgiften. Pitts menar sig således studera mentala kognitiva strukturer
(ibid. s 23-37). Hon refererar också till Marchionini, som undersökt barns mentala
modeller vid informationssökning i uppslagsverk på cd-rom. Grundantagande för
Marchioninis undersökning var att det i undersökningspersonernas huvuden exis-
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terar ett ”system of mental models for the general problem of seeking information”
(Marchionini 1989a, s 56). Pitts anammar detta antagande och vid analysen av sitt
material lägger hon på en nivå, som handlar om underliggande kognitiva strukturer
hos hennes undersökningspersoner. De enkla analysfrågorna om hur och varför
eleverna valde ämne, identifierade sina informationsbehov och hur de såg på upp-
giften kompletterades med kognitionsforskningsfrågor om beslutsfattande och men-
tala modeller. ”To fulfill the purposes of this study, the answers to the above focusing
questions must be arrayed against focusing questions related to cognitive structures
(personal understandings and mental models)” (Pitts 1994, s 165).

Hennes analys diskuterar vilka mentala modeller som ligger till grund för elever-
nas inlärningsprocess och hon menar, att framgång och brister i lärandet beror på
mer eller mindre utvecklade mentala modeller hos eleverna utefter ett kontinuum,
där polerna utgörs av expert – novis. Elevernas mentala modeller jämförs också
med deras lärares mentala modeller av de olika aspekterna på inlärningsuppgiften.
Hon hävdar att misslyckanden eller svårigheter i inlärningen beror på bristfälliga
mentala modeller, dvs novisliknande modeller, hos både elever och lärare.

Enligt min mening tillför inte teorin om mentala modeller mycket till vår förstå-
else av elevernas inlärningsprocess och resultat. Det förefaller mera givande att ana-
lysera elevernas olika sätt att förstå och erfara informationssökning och inlärning.
Att lärares olika kunskaper och färdigheter påverkar vad och hur elever lär förefaller
närmast trivialt som resultat. Jag anser, att det verkligt väsentliga Pitts studie visat
är, att ämnesinnehållet samspelar nära med andra aspekter på en inlärningsuppgift,
däribland aspekten informationssökning och informationsanvändning. Antagan-
det om existensen av mentala modeller av informationssökning och informations-
användning är osäkert och mycket svårt att utforska, vilket också visat sig i annan
forskning med kognitiv ansats (i.a. Allen 1991a, s 15, 18-19, passim) (jfr även ovan
avsnitt 2.2.1).

Pitts refererar själv till Borgman (1986) som genomförde ett experiment för att
studera effekterna av olika sorters undervisning i informationssökning, där en grupp
fick undervisning enligt en procedurmodell och den andra gruppen fick undervis-
ning enligt en begreppsmodell. Det visade sig svårt att få fram några skillnader i
utbildningseffekterna. Borgman diskuterar svårigheterna med att försöka utforska
mentala modeller.

She says that ’we were apparently unable to develop a question that would
unambiguously solicit a model without also leading the subject to the desired
response’. In other words, she indicated that it was ’easier to measure differences
in who is able to articulate a model than in who is able to construct a model’.
(cit. från Pitts 1994, s 30)
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Uppfattningen att det är mentala modeller som skall utforskas för bättre förståelse
av informationssökning är typisk för det kognitiva synsättet i biblioteks- och
informationsvetenskapen. Trots överbyggnaden av kognitiv teori anser jag, att Pitts
resultat, att informationssökningen och -användningen inte kan särskiljas från sitt
innehåll, uppenbarar ett intressant och viktigt forskningsområde i användarstudier.

2.3.7 Användarstudier: bristande resultat

I litteraturen om användarstudier kan skönjas en besvikelse över mängden forsk-
ning och brist på relevanta resultat för förbättring av informationssystem och
informationstjänster (i.a. Ellis 1992; Hewins 1990; Hjørland 1995, s 41; Malmsjö
1997; Wilson 1994, s 42). Önskan att skapa mera användarvänliga informations-
system, går som en röd tråd genom forskningslitteraturen om användarstudier.
”Research is being done on characteristics that are unique to each user and on
cognitions that are common to most users, with a view to developing dynamic
interfaces that can adapt to these unique characterstics” (Hewins 1990, s 164).
Detta förefaller vara ett rimligt mål, men kanske är det så att detta har påverkat
uppläggningen av användarstudier. Många forskare tycks ha haft en instrumentell
hållning till ämnet för sin forskning, dvs inte ett genuint intresse att förstå hur
människor söker information som ett mål i sig utan endast som ett medel för att nå
målet, att konstruera det perfekta systemet. Viss kritik mot denna hållning har
formulerats (i.a. Hewins 1990; Wilson 1990, 1994). En sådan instrumentell håll-
ning kan låsa och begränsa möjligheterna för forskaren så att han/hon inte blir
tillräckligt öppen för de komplikationer som är förknippade med hur informations-
sökande människor tänker, känner, resonerar och handlar.

2.3.8 Informationssökning, innehåll och modeller

Ett karaktäristiskt drag i forskning om informationssökning är målet eller ambitio-
nen hos forskarna att beskriva detta fenomen som en generell process. Forskningen
inom ämnet information science har strävat efter att finna lagbundenheter vid
informationsöverföring och mottagande av information (i.a. Ingwersen 1996a och
b; Vakkari 1996). Det yttersta målet är att skapa bättre system för informations-
förmedling.

Som framgått ovan (avsnitt 2.3) har användarstudier givit upphov till modeller,
där många komponenter återfinns i de olika modellerna. Ellis och Kuhlthaus mo-
deller går mera detaljerat in på olika steg i användningsprocessen än andra forskare,
men också deras modeller är generella. Dervin skriver att sense-making-teorin är en
teori om informationens natur och den mänskliga informationsanvändningens natur
(Dervin 1992, s 61-62). Liknande tankegångar finns hos andra forskare (i.a. Hewins
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1990, s 164; Saracevic & Kantor 1988, s 213). I sin omfattande forskningsöversikt
1994 drar Tom Wilson slutsatsen att

there is a need for an integrative model of information need, information-
seeking behaviour and information use. That integrative model is already al-
most complete: it is a person-centered model, based largely on Dervin’s ’sense-
making’ approach, but with extensions (actual and potential) into models of
information-seeking behaviour, the multi-contextual character of informa-
tion needs and the nature of user satisfaction. (Wilson 1994, s 42)

En förutsättning för att kunna beskriva en generell process för informationssökning
är att den gäller för olika människor, i olika situationer eller kontexter och är obe-
roende av specifika situations- eller kontextbundna egenskaper, exempelvis vilket
innehåll som finns i informationen.

Hence, information science is engaged in improving the methods for the
organization or reorganization of potential information and intellectual ac-
cess to the stored potential information in a continuous attempt to facilitate
and support its usefulness to potential human recipients. The contents of the
stored items, their message and meaning, their falsity or truth are only of
interest in so far as their qualitative representation, accessibility, informativeness
and use are concerned. (Ingwersen 1996b, s 103)

Enligt det kognitiva synsättet definieras information som dels ett resultat av någons
(upphovets) kunskapsstrukturer, dels något som när det uppfattas påverkar och
förändrar mottagarens kunskapsstruktur (jfr ovan avsnitt 1.4 Definitioner). Där-
emellan, dvs under själva överföringen, förvandlas informationen till språkliga
tecken, vilka finns på en ytligare nivå än de kognitiva nivåerna i de båda ändarna av
kommunikationsprocessen, enligt Ingwersen. Definitionen av begreppet informa-
tion innebär, enligt Ingwersen, att ”information goes beyond meaning” (1996a, s
7; 1996b, s 103). Det är inte alldeles lätt att förstå innebörden av detta, men med
hjälp av övriga tankegångar och resonemang (jfr citatet ovan ur Ingwersen 1996b),
tolkar jag den så att innehållet i informationen inte är en angelägenhet för infor-
mationsvetenskapen. Detta stämmer med uppfattningen att det som står i fokus
för intresset är de kognitiva strukturerna i de olika ändarna av kommunikations-
processen. Information uppfattas som struktur som kan påverka mottagarens
kunskapsstruktur (Ingwersen 1996b, s 98, passim).

I användarstudier riktas intresset trots detta ibland mot ämnesinnehåll vid infor-
mationssökning. Studier har förekommit av hur användares ämneskunskaper på-
verkar deras informationssökning, t ex formulering av sökbegrepp och förmåga att
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använda onlinekataloger (i.a. Allen 1991b). Sådana studier inriktas ofta på att un-
dersöka olika typer av användare, exempelvis expert – novis, eller olika karaktärs-
drag, till exempel individuella inlärningsstilar. Detta slags forskning knyter gärna
an till teori om kognitiva modeller (ibid. s 189-190). Allen hävdar, att tyngdpunk-
ten i forskningen om användares kunskaper och hur dessa påverkar informations-
beteendet har riktats mot användarnas kunskaper om söksystemet, inte kunskaper
i ett ämne som utgör innehållet i den information som söks (ibid. s 191). Även
Pitts refererar en rad forskningsstudier om användares kunskaper om (eller mentala
modeller av) informationssökning eller informationssystem (1994, ss 26-40).

Allens egen studie gick ut på att undersöka skillnader i hur olika grupper sökte
information i en katalogdatabas med avseende på hur de formulerade sökbegrepp
och vilken information de fick fram genom sina sökningar. Den ena gruppen hade
djupa kunskaper i ämnet för informationssökningen och den andra gruppen hade
allmänna kunskaper, inga specialkunskaper. Resultatet visade att ämnesspecialis-
terna hade ett rikare ordförråd och formulerade fler sökbegrepp än jämförelse-
gruppen. Däremot fanns ingen skillnad i vokabulär eller uttryckssätt, när de
olika experimentgrupperna skulle beskriva sitt informationsbehov för en biblio-
tekarie / informationsförmedlare. Allens hypotes att ämnesspecialisterna skulle
finna större mängd och mer användbart informationsmaterial genom sina sök-
ningar bekräftades inte. ”It seems clear from this analysis that the quality of
searches as measured by approximate recall was not affected by topic knowledge”
(Allen 1991b, s 203).

I litteratur om undervisning i informationsfärdigheter förekommer också exem-
pel på hur studenter eller elever kan undervisas om hur information i olika ämnen
skall organiseras. Olika ämnesstoff lämpar sig för att träna olika färdigheter i infor-
mationssökning. Detta antyder ett perspektiv på samspel mellan informations-
användning och innehåll, som berör ämnets struktur eller karaktär, t ex historiskt
stoff (ordnas kronologiskt), en kontroversiell samhällsfråga (ordnas enligt olika
parters ståndpunkter), ett litterärt stoff (ordnas tematiskt) (i.a. Stripling & Pitts
1988).

Denna syn på samspel mellan informationssökning och ämnesinnehåll kan lik-
nas vid den stora grupp sociologiska användarstudier som visade att användare (i
första hand forskare) inom olika discipliner har olika informationsvanor och söker
information på olika sätt. Tekniker och naturvetare skiljer sig från samhällsvetare
och humanister (i.a. Höglund & Persson 1985; Lönnqvist 1988)7. En sådan syn på
samspel mellan ämne och informationssökning hävdar att det är ämnenas struktur
eller karaktär som ger upphov till skilda informationsvanor och beteenden8.

Hjørland, som ser informationssökning och kunskapsorganisation som infor-
mationsvetenskapens kärna, menar att studier av informationsanvändning skall tolkas
i ljuset av kontexten för en disciplin (1993). Han introducerar begreppet domän-
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analys, vilket implicerar att ämneskontexten för ett dokument eller för en an-
vändare skall analyseras och tolkas för att vi skall förstå informations-
sökningsprocessen. Här blir ämnet av största intresse inte i första hand som
struktur men som möjligt innehåll utifrån kunskapssociologiska och vetenskaps-
teoretiska perspektiv (1993; 1997).

Trots att Kuhlthau hävdar att hennes modell av informationssökningsprocessen
är generell, oberoende av kontext, situation eller ämnesinnehåll, anser jag att den
kan ge underlag för tanken att informationens innehåll samspelar med sökprocessen.
Navet eller vändpunkten i sökprocessen, enligt Kuhlthau, utgörs av formulering av
ett fokus. Detta fokus handlar om att användaren väljer infallsvinkel eller aspekt(er)
på ett ämne. Fokuseringen av ämnet avgör hur sökprocessen förlöper i det följande,
hur relevansuppfattningar förändras, vilken information som väljs och hur denna
information bearbetas till ett resultat som skall redovisas. Modellen bygger på
användarnas perspektiv9.

Modellen är ursprungligen ett resultat av två studier gjorda i en inlärningskontext
mycket liknande den jag gjort. Implicit i modellen ligger att användare söker infor-
mation för att lära sig något om världen, att användare väljer ämne och fokuserar
detta ämne under sökprocessen. Här finns alltså ett ämnesinnehåll, som Kuhlthau
avstår från att närmare beskriva eller gå in på.

Kuhlthau redovisar också själv hur användare hon studerat inte följt en sådan
sökprocess som hennes modell beskriver. Hon diskuterar avvikelser som hennes
undersökningar givit exempel på. Visserligen har hennes undersökningspersoner
urskiljt sökprocessen som en sekvens av olika faser, men trots detta har de inte
erfarit den som enkelt linjär. ”The process may be more cyclical than the model
implies, with stages recurring in a persistent quest for decreased uncertainty and
increased understanding” (Kuhlthau 1993a, s 113). Grafiska framställningar av
modellen visar inga slingor eller steg fram och tillbaka, men uppenbarligen menar
Kuhlthau, att sådana förekommer.

I en av hennes studier, där grupper ur tre olika populationer, collegestudenter,
gymnasieelever och folkbiblioteksanvändare, jämfördes visade det sig också att de
flesta användarna sökte och samlade information ungefär på samma sätt och med
samma inriktning under hela sökprocessen. Hälften av de studerade användarna ur
samtliga tre populationer formulerade dock aldrig något fokuserat perspektiv på
sitt ämne under sökprocessen. Även om deras insikter och förståelse av ämnet för-
ändrades efter sökprocessen, gjorde de inte explicita omformuleringar av ämnet
under själva informationssökningen. Endast 25% av deltagarna i undersökningen
rapporterade, att de avslutade sökprocessen med ett fokuserat perspektiv på ämnet
(1991, s 369). Detta resultat får Kuhlthau att ställa frågor om hållbarheten i sin
modell och om hur människor bär sig åt, när de använder information för att reda
ut sina tankar om ett ämne (ibid.).
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In some cases, forming a personal perspective may not be necessary to solve
the information problem at hand. For some people, organizing and writing
in preparation for presenting may enable them to focus their thoughts
resulting in formulation occurring at a later point in the process than
indicated in the model. (ibid. s 369)

Även Pitts fann avvikelser från olika modeller av informationssökningsprocessen,
däribland Kuhlthaus modell, i sin undersökning. Hon menar att de elever hon
följde i allmänhet påbörjade sin informationssökning så som detta beskrivs i olika
modeller av Kuhlthau, Eisenberg & Berkowitz (1988), Irving (1985) och Stripling
& Pitts (1988) (jfr nedan avsnitt 2.4). I den fortsatta sökprocessen blandades olika
aktiviteter och de olika faserna gick inte att skilja ut från varandra på det sätt som
modellerna beskriver. Eleverna avslutade inte en fas, innan de påbörjade nästa, och
varje fas sträckte sig över längre tid i förhållande till uppgiften som helhet än så som
de beskrivs i modellerna (Pitts 1994, s 149, 164-165). Pitts slutsats blir: ”These
facts may indicate that the published conceptual models of the research process do
not reflect students’ actual mental models” (ibid. s 164-165).

Dessa forskningsresultat antyder problem, när det gäller modellernas giltighet.
Ett sådant är gränsdragningsproblemet: hur skilja ut informationssökningsprocessen
från inlärningsprocessen? Var börjar den ena och slutar den andra? Det intrikata
samspelet mellan dessa två processer framstår tydligt. Pitts resultat att informa-
tionssökningen och -användningen inte kan särskiljas från sitt innehåll bryter mot
uppfattningen av informationssökning som ett och samma fenomen oavsett inne-
håll.

Det andra problemet gäller generaliserbarheten överhuvud taget. Kuhlthau re-
dovisar klart att människor uppfattar informationssökning olika och att de söker
information på olika sätt, vilket inte återspeglas i hennes modell. Närmare studier
av hur de som inte stämmer med modellen tänker och beter sig saknas, men Kuhlthau
menar att hennes forskningsresultat och metoder öppnar ”ways to study the more
perplexing, user-oriented issues in library and information science” (1991, s 369).
Jag tolkar detta som att hon efterlyser vidare forskning om förvirrande och komplexa
problem rörande hur användare söker information.

Ett tredje problem som väcks i sammanhanget om informationssökningens ge-
nerella karaktär blir att finna metoder som lämpar sig för att undersöka variationer
i informationssökning.
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2.4 Vad är färdigheter i informationssökning?
Informationssökning är något man lär sig. Det finns en ymnig litteratur om
olika aspekter på färdigheter i informationssökning10: vad består sådana färdig-
heter av? hur kan undervisning i informationssökning läggas upp? vilka effekter
har användarundervisning? (Se t ex George 1990) Översikten om informations-
färdigheter i detta kapitel refererar bara delvis till forskning. En stor del av den
litteratur som används i ämnet kännetecknas av att den ofta hänvisar till forsk-
ning inom andra ämnen och därefter analyserar och drar slutsatser om användar-
undervisning i praktiken. Författarna är ofta reflekterande praktiker11. Under-
visning i informationssökning är inte ämne för denna avhandling, men den
empiriska undersökningen gjordes i en undervisningskontext, där sådana färdig-
heter uppfattas som viktiga och skulle tillämpas av eleverna i det aktuella
fördjupningsarbetet.

Den nuvarande läroplanen för gymnasiet och dess förarbeten (Läroplans-
kommittén 1992) understryker vikten av att elever i skolan lär sig att använda in-
formation.

En viktigt utgångspunkt är att alla elever skall få sådana kunskaper att de kan
orientera sig i en komplex verklighet med ett mycket stort informationsflöde.
(Läroplanskommittén 1992, s 88)

Det krävs idag en väsentligt större förmåga att kunna sovra och kritiskt gran-
ska budskap och information. De enskilda människorna har å ena sidan fått
stora möjligheter att skaffa information och faktaunderlag för att kunna delta
i en demokratisk process, å andra sidan kan överblicken försvåras av det ofta
påträngande informationsflödet. (ibid. s 105)

I litteratur och debatt talas ibland om ”informationskunnighet” (information literacy),
där förmågan att använda information jämförs med läskunnighet, som en nödvän-
dig förutsättning för ett liv i vårt samhälle.

I ett dokument från American Library Association (1989) definieras information
literacy som följer:
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To be information literate, a person must be able to recognize when infor-
mation is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively
the needed information. (1989, s 1)

Samband mellan å ena sidan uppfattningar av hurudan informationssöknings-
processen är och å andra sidan vad undervisning om informationsfärdigheter
skall innehålla och hur sådan undervisning bör läggas upp har uppmärksam-
mats särskilt av bibliotekarier och forskare med anknytning till utbildnings-
bibliotek, dvs skolbibliotek och högskolebibliotek (i.a. Eisenberg & Berkowitz
1990; Gómez & Swenne 1996; Irving 1985, 1992; Klasson et al. 1982; Kuhl-
thau 1985, 1987, 1989; Kühne 1993; Marland ed. 1981; Stripling & Pitts
1988).

Som regel knyter dessa författare an till pedagogisk forskning, officiella
undervisningsmål och undervisningsmetoder som karaktäriseras av problem-
orienterad undervisning eller problembaserat lärande (t ex Klasson et al. 1982;
Kühne 1993, ss 22-29, 214-221, 236-239). Informationssökning beskrivs i sex
till tio steg och är ofta upprättade ur ett elev/användarperspektiv. De inleds
vanligtvis med att eleverna skall välja ämne för en studieuppgift och avslutas
med att uppgiften redovisas och utvärderas. Figur 2.7 visar en jämförande över-
sikt av olika forskares modeller (Eisenberg & Brown 1992). Den publicerades
första gången i School Library Media Quarterly 1992 och återfinns sedan dess i
en rad publikationer i ämnet.

Figur 2.7 Comparison of Information Skills Process Models (Eisenberg & Brown 1992, s 106)
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I en aktuell svensk bok om skolbibliotek (Gómez & Swenne 1996) beskrivs
informationsfärdigheter i sju steg: 1) Förmågan att ställa frågor och planera framåt,
2) Förmågan att söka information, 3) Förmågan att använda det framtagna mate-
rialet, 4) Förmågan att jämföra, värdera och välja information, 5) Förmågan att
sammanställa och organisera information, 6) Förmågan att presentera och kom-
municera informationen, 7) Utvärdering av arbetet (ibid. s 46-47).

Ett gemensamt drag i de olika modellerna är att de beskriver informations-
sökningsprocessen som integrerad i en större process, nämligen inlärningsprocessen.
De rekommenderar oftast att undervisning om informationsfärdigheter integreras
i undervisningsprocessen och varnar för att lära ut sådana färdigheter som isolerade
drillövningar. Loertscher skriver t ex 1988

In the past ten years, the national trend to teach every child a course in library
skills is an example of an overwhelming program which often crushes out
other legitimate programs. One library media specialist from Iowa counted
the number of hours she was required to teach students in grades four through
six library skills. She determined that every student spent more time learning
library skills in just three years, than she had spent in getting a master’s degree
in library science! Library skills are not bad, but if they crowd out other
concerns, then their roles should be reassessed. (Loertscher 1988, s 139)

Informationsfärdigheter betraktas som en serie komplexa färdigheter som kräver
att användare kan sovra, värdera, bedöma, tolka, reflektera kritiskt över, analysera
och dra slutsatser ur olika informationskällor. Detta överskrider vida en enkel upp-
fattning att informationssökning går ut på att lokalisera eller anskaffa information.
Denna enkla uppfattning har tidigare varit vanlig och förekommer kanske fortfa-
rande. Kuhlthau (1987, 1993a, s 11) menar att användarundervisningen genom-
gått tre faser: 1) a source approach, som går ut på att lära elever att finna den rätta
källan i ett visst bibliotek, 2) a pathfinder approach som går ut på att lära ut sök-
strategier där biblioteket uppfattas som ett system, där det gäller att ta sig fram
genom att följa rätt ”stigar” 3) a process approach, som bygger på uppfattningen om
informationssökning som en process som kräver olika kognitiva färdigheter hos
den lärande. Hon trycker på vikten av att få elever att förstå informationssöknings-
processen, som en meningsskapande process. Stripling (1996) påpekar, att forsk-
ning visat att elever inte lär sig processfärdigheter isolerade från innehåll och sam-
tidigt understryker hon att de inte kan lära sig innehåll utan att också lära sig en
process. ”The connections the library media specialist makes between process and
content are absolutely essential to good learning” (Stripling 1996, s 644). Både
Kuhlthau och Stripling fokuserar här på lärande genom att uttala sig om vad elever
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skall förstå, snarare än att en viss modell eller sökordning skall förmedlas via
undervisning. Hos Kuhlthau och Stripling finns ett perspektivbyte från ”teaching”
till ”learning” och därmed från undervisarens perspektiv till den lärandes.

De olika modellerna i figur 2.7 beskriver alla informationssökning som en pro-
cess bestående av en serie komponenter. Lokalisering av källor utgör endast ett
moment i olika serier av moment. Dessa modeller föreskriver inte att eleverna föl-
jer en snitslad bana (stigfinnarsystem) genom informationen eller biblioteket utan
modellerna är öppna för att informationssökningen anpassas till det som är mest
ändamålsenligt för den specifika studieuppgift elever eller studenter arbetar med.
Idén om en viss bestämd ordning i sökprocessen kännetecknar alla modellerna.

2.4.1 Informationssökning och kritiskt tänkande

En del av de färdigheter som konstituerar informationssökning enligt ovan nämnda
modeller är sådana som vanligtvis förknippas med kritiskt tänkande, t ex att kri-
tiskt reflektera, att analysera, att värdera information. Några forskare har särskilt
utvecklat denna koppling mellan informationssökning och kritiskt tänkande.
Stripling & Pitts (1988) understryker, att problemorienterad undervisning med
biblioteket som bas skall innebära undervisning för att utveckla tänkandet12.

Mancall, Aaron & Walker diskuterar forskning om kritiskt tänkande och möj-
liga kopplingar till undervisning om informationsfärdigheter (Mancall et al. 1986).
Med hänvisning till en rad forskare som studerat kritiskt tänkande och undervis-
ning listar författarna tio olika färdigheter i kritiskt tänkande, bl a att kunna skilja
fakta från värderingar, att avgöra en källas trovärdighet, att skilja relevant informa-
tion från irrelevant sådan, att avslöja bias, att kunna skilja vederhäftiga påståenden
från icke vederhäftiga. De knyter också an till forskning om metakognition, om
värdet av att elever lär sig reflektera över sitt eget lärande. Utifrån denna plattform
följer så en rad rekommendationer om användarundervisning, så att denna kan
bidra till att stimulera utvecklingen av elevernas kritiska tänkande under hela skolti-
den.

The implication for information management skills instruction is that it must
be broad and more process oriented. Focus must go beyond locational skills
and ’correct answers’ and move to strategies that will help students to develop
insight and facility in structuring successful approaches to solving their infor-
mation needs. (ibid. s 23)

Författarna understryker att om bibliotekarier skall kunna bidra till att utforma
undervisning där eleverna utvecklar sitt kritiska tänkande, så måste de lära sig mer
om hur barn och ungdomar faktiskt bearbetar information (ibid. s 20).
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Craver försöker reda ut innebörden av forskningsresultat om kritiskt tänkande
för både praktiskt biblioteksarbete och i synnerhet forskning inom biblioteks-
och informationsvetenskap (Craver 1989). För forskningen skapar forsknings-
resultaten om kritiskt tänkande svåra utmaningar enligt Craver (ibid. s 17). Det
råder brist på empirisk forskning om kritiskt tänkande inom biblioteks- och
informationsvetenskap. Ett ämne som bör utforskas, menar Craver, är huruvida
färdigheter i kritiskt tänkande är innehållsspecifikt eller är oberoende av inne-
håll. Forskningsresultaten hittills lämnar oss i sticket avseende denna fråga. I
sådan forskning måste forskaren analysera hur studenter/elever genomför studie-
uppgifter under olika stadier av kunskaps- och färdighetsutvecklingen (academic
development), enligt Craver.

2.4.2 Sammanfattning: informationsfärdigheter

Litteraturen om informationsfärdigheter visar upp några gemensamma drag.
Informationssökning uppfattas som ett komplext fenomen, som för att kunna
utövas ändamålsenligt kräver en serie delfärdigheter. Denna syn på informa-
tionssökning omfattar vida mer än förmåga att kunna formulera en sökfråga till
ett informationssystem och att finna vissa informationskällor. Informations-
färdigheter beskrivs som en samling generella färdigheter oberoende av ämne
eller innehåll. En del av dessa färdigheter innebär förmåga till kritiskt tänkande.
Craver uppmanar till forskning för att undersöka om kritiskt tänkande är bun-
det till innehållet i det någon tänker på eller oberoende av innehåll. Samtliga
författare rekommenderar en nära integration mellan ämnesundervisningen och
undervisning i informationsfärdigheter.

I synen på informationssökning finns normativa inslag. Informationssöknings-
processen omfattar vissa moment i en viss följd och skall idealt genomföras enligt
denna ordning. Hur de användare bär sig åt som inte följer modellen uppmärk-
sammas inte. Dessa användare uppfattas däremot vara i behov av förstärkt under-
visning i informationssökning.

2.5 Inlärningsteori
För denna avhandlings syfte har jag valt att komplettera den teoretiska referens-
ramen från biblioteks- och informationsvetenskap med viss teori om kunskap och
lärande. En sträng avgränsning måste företas för att inte denna ambition skall leda
långt in i andra discipliner och vetenskapliga traditioner. Jag har valt att knyta an
till forskningsinriktningen fenomenografi vid Göteborgs universitet13.
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Det finns flera skäl till att jag valt denna forskningsinriktning som den teori-
ram jag behöver i mitt avhandlingsarbete. För det första har flera av forskarna
utforskat ämnen som förefaller mig ha uppenbar relevans för biblioteks- och
informationsvetenskapen. Alla de ursprungliga forskningsstudierna handlade om
vad studenter lär sig genom att läsa texter. Detta är ett centralt kunskapsintresse
för bibliotekarier. Vissa ämnen som utforskades vidare kan också uppfattas som
särskilt relevanta i biblioteksvärlden. Exempel på sådana ämnen och forskare är
Säljö: Att lära genom att läsa (1986) och Svensson: Färdighet i att lära (1986).
Sådana ämnen återkommer ständigt i diskussioner om vilken roll bibliotek kan
spela i undervisning.

För det andra har Göteborgs-pedagogerna kommit att utöva starkt inflytande
över synen på kunskap och inlärning inom det svenska utbildningsväsendet. Utbild-
ningspolitiska dokument som Högskoleutredningen (1992, t ex s 120-125) och
förarbetena till de läroplaner som gäller i skolan från och med 1994 hänvisar till
Marton-gruppens forskningsresultat (Läroplanskommittén 1992, t ex ss 65, 73).
Den fenomenografiska didaktiken har visat sig kunna ha relevans för den pedago-
giska praktiken, vilket tidigare pedagogisk forskning från 1960-talet och 1970-talet
haft i mindre utsträckning (Marton 1986a och b, 1992b, s 262-266; Säljö 1994,
s 265). Detta är en lockande möjlighet för en forskare också i biblioteks- och
informationsvetenskap.

För det tredje, och detta är mitt starkaste skäl: fenomenografins inriktning på att
studera variation i hur människor lär sig och hur de uppfattar fenomen i världen
erbjuder ett alternativ till de teorier och metoder som inom biblioteks- och infor-
mationsvetenskapen strävar efter att finna det allmängiltiga, de generella mönstren.

2.5.1 Fenomenografi

Fenomenografins syfte är att utforska människors uppfattningar av världen. Ett
grundläggande antagande för fenomenografin är ”att det är möjligt att beskriva oli-
ka företeelser (fenomen: min anm.) så som de uppenbarar sig för oss” (Marton
1992a, s 28). Subjektet, den som uppfattar något, och objektet, det som uppfattas,
ses inte som skilda åt i fenomenografin, utan ”hur subjektet erfar objektet utgör
snarare en relation mellan de båda” (ibid, s 30).

En uppfattning rymmer alltid två sammanvävda dimensioner, nämligen upp-
fattningens vad, innehållet i uppfattningen (den referentiella aspekten), och dess
hur, det sätt på vilket någon tänker om eller upplever eller erfar något (den struktu-
rella aspekten). Hur-dimensionen utgör strukturen mellan innehållskomponenter-
na i vad någon uppfattar (jfr Marton, Hounsell & Entwistle 1986, kap. 2-5, 7;
Marton 1992a, 1996).
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Relating part to parts, part to whole and whole to context means having a
simultaneous focal awareness of parts, whole and context. Discernment
(separation) and simultaneous awareness (relatedness) make up the major
com-ponents of what has been called the structural aspect of ’ways of
experiencing something’ or of ’conceptions’. The structural aspect pres-
upposes the referential aspect, the meaning of the phenomenon discerned.
The meaning is simply what something is seen as. (Marton 1996, s 180)

I en artikel 1993 utvecklar Marton, Dall’Alba och Beaty innebörden i begreppet
uppfattning ytterligare, genom att utöver de två tidigare nämnda dimensionerna,
innehåll och struktur, lägga till dimensionen yttre och inre horisont för att beskriva
hur uppfattningar rymmer avgränsningar mellan olika fenomen (Marton et al. 1993;
Marton 1994).

Begreppet uppfattning diskuteras i de flesta fenomenografiska studier och har
analyserats av åtskilliga forskare (i.a. Dahlin 1991; Kroksmark 1987; Marton 1981,
1986, 1992a, 1994, 1996; Marton et al. 1993; Säljö 1996; Uljens 1996). Den
ursprungliga fenomenografin utforskade och beskrev studenters uppfattningar av
specifika fenomen. Redan tidigt användes många olika termer för att beteckna vad
som utforskades och beskrevs: ”the different ways in which people experience, in-
terpret, understand, apprehend, perceive or conceptualize various aspects of real-
ity” (Marton 1981, s 178).

Efterhand har ordet ”uppfattning” (conception) ofta kommit att ersättas med
uttrycket ”sätt att erfara” (ways of experiencing) och Marton förordar ”’ways of
experiencing’ as a generic term” (Marton 1996, s 173). Han motiverar detta med
att termer som ”uppfattning” eller ”tänkande” ofta associeras till något som pågår
inne i huvudet på människor, medan det som studeras i fenomenografisk forskning
är relationen mellan en människa och ett fenomen. Enligt Marton är därför ”ways
of experiencing” ett mera adekvat uttryckssätt (ibid.). I analyser av begreppet har
han också preciserat att människors sätt att hantera problem eller handla i olika
situationer är logiskt sammanvävda med hur de erfar / uppfattar / förstår / tänker
om dessa problem eller situationer. ”You can not act but in relation to the world as
you experience it” (ibid. s 178). I enlighet med den under senare år utvecklade
tolkningen av begreppet används uttrycken ”uppfattning” och ”sätt att erfara” som
väsentligen synonyma begrepp i denna avhandling.

Marton har i olika texter utvecklat tesen om fenomenografins icke-psykologiska
karaktär. Uppfattningar av innehåll finns inte inne i en individ utan mellan män-
niskan och världen och kan därför inte studeras som mental process (Marton 1992
a och b; 1996, s 169). För forskaren utgör någons erfarenhet eller uppfattning
förhållandet mellan en individ och ett fenomen, således emellan de två. Marton
skiljer mellan mentala modeller (mental models) och uppfattningar, där han karak-
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täriserar en uppfattning som en mental handling (mental act) inte en modell för
något. Marton hävdar med emfas att en uppfattning så som begreppet används i
fenomenografin, är en icke-psykologisk kategori (1992b, s 262). Människors upp-
fattningar av fenomen i världen förutsätter mentala processer och förekommer i
olika kontexter, men de är inte bundna till specifika kontexter eller psykologiska
processer. Uppfattningarna är bundna till det specifika fenomen som erfars.

What we end up with is the conclusion that different understandings of
phenomena are not specific to particular contexts, although they cannot occur
other than in some context, and they are not specific to particular psychological
acts, although they cannot occur other than in some psychological act. On the
other hand, they are specific to the particular phenomenon of which they are
understandings. (Marton 1992b, s 261)

Det är fenomenen-i-världen-såsom-de-visar-sig för människor som fenomenografin
studerar. Marton hävdar att fenomenografins forskningsföremål utgörs av relatio-
nen mellan människa och värld. Forskningsintresset riktas lika mycket mot den
erfarande människan som mot det fenomen som erfars.

”...phenomenography is about constitution. People’s experiences of the world
are relations between people and the world, reflecting one as much as the
other” (Marton 1996, s 168).

Ett grundantagande i fenomenografisk forskning är att det är möjligt att beskriva
människors uppfattningar av eller sätt att erfara ett fenomen genom ett begränsat
antal kategorier. (Jfr nedan avsnitt 3.4)

2.5.2 Syn på kunskap och lärande

Enligt fenomenografin är kunskap alltid knuten till sitt innehåll och kan endast
beskrivas som kunskap om något. En människas uppfattning av ett fenomen är
människans kunskap om detta fenomen. ”Objektiv kunskap” om ett fenomen
omfattar de olika sätt på vilka ett fenomen kan uppfattas. Det betyder att kunska-
pen alltid är provisorisk till sin natur. Det betyder också att kunskap uppfattas som
något kvalitativt. Skillnad mellan olika människors kunskap handlar inte om mer
eller mindre, att kunna fler fakta, dvs skillnaderna är inte kvantitativa. Att bli kunni-
gare i ett ämne innebär istället en kvalitativ förändring till en djupare och mera
fullständig förståelse av ett fenomen (jfr Kroksmark 1987, s 228, 285; Larsson
1986, s 22; Marton 1992a och b; Marton, Hounsell & Entwistle 1986, kap. 2-5,
12).
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Fenomenografins kunskapssyn är nära förbunden med dess syn på inlärning.
Att lära sig något innebär att förändra sitt sätt att tänka om eller förstå något, att
ändra uppfattning av något. ”Dvs efter inlärning har en förändring inträtt från
en uppfattning till en annan som är kvalitativt skild från den första” (Dahlgren
1986, s 50). Inlärning är en strävan att förstå mening och innebörd i fenomen,
en meningsskapande aktivitet. Fenomenografin tar avstånd från en generell syn
på inlärning. ”Det finns ingen inlärning utan ett innehåll och således inget
inlärningsfenomen per se” (Dahlgren 1986, s 45). Det betyder att inlärning inte
kan beskrivas i allmänna termer utan måste beskrivas i termer av sitt specifika
innehåll. Forskarna hävdar gång efter annan, att vårt tänkande, vår förståelse
och resultatet av inlärningsansträngningar är beroende av vad vi tänker om eller
vad vi studerar (i.a. Dahlgren 1986, s 45, s 55; Entwistle 1976; Larsson 1986,
s 22; Marton 1981, 1986, 1992b; Marton et al. 1993, s 296).

2.5.3 Inriktning / hållning

Redan den tidiga fenomenografiska forskningen ledde till upptäckten att skill-
naderna mellan vad olika studenter lärde av en och samma text grundades i
skillnaderna mellan studenternas olika inriktning vid textläsningen eller håll-
ning till inlärningsuppgiften. Vilka intentioner en student har när han/hon när-
mar sig en text eller en annan slags uppgift påverkar på ett avgörande sätt vad
studenten lär sig genom läsningen eller uppgiften. Skillnader i inriktning kom
att benämnas med termerna ytinriktning eller djupinriktning. Ytinriktning vid
textläsning betyder att studenten fokuserar på själva texten, inriktar sig på att
memorera texten, medan djupinriktning innebär att den lärande försöker förstå
det som texten handlar om, textens budskap, dvs studenten riktar sig inte mot
textens yta utan mot det som texten betecknar, mot fenomen i världen. Hur
inriktning respektive hållning till en inlärningsuppgift samvarierar med inlärnings-
resultatet beskrivs som samband mellan process och utfall, dvs inlärningspro-
cess och inlärningsresultat (Marton & Säljö 1986; Svensson 1986; Säljö 1979;
1981; 1986, 1994).

The assumption of a logical relationship between approach and outcome can
be described as a core idea of these studies. (Säljö 1994, s 263)

Skillnader i hållning till uppgiften betecknades med motsatsparet atomistisk – holis-
tisk. En atomistisk hållning innebär att den lärande ser olika delar i en text och
ordnar och uppfattar dem var för sig utan inbördes sammanhang. En student med
atomistisk hållning försöker inte sammanfoga de olika delarna till en helhet. En
holistisk hållning innebär att den lärande försöker organisera de olika delarna till
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en sammanhängande helhet (Marton & Säljö 1986; Svensson 1986). Begrepps-
paren ytinriktning – djupinriktning och atomism – holism liknar varandra. Skill-
naden mellan dem, så som den beskrivs av forskarna, är att det förra innebär en
inriktning mot vad det är som skall läras, dvs mot uppgiftens innehåll, medan det
senare gäller hur stoffet skall organiseras, olika sätt att strukturera inlärnings-
uppgiften.

Samband mellan ytinriktning eller djupinriktning och arten av förståelse av en
text, dvs inlärningsresultatet, diskuteras av dessa forskare i många arbeten. Detta
problem tangerar något verkligt väsentligt för bibliotekets roll vid inlärning, efter-
som bibliotek framför allt tillhandahåller textburen information. Nedanstående
citat illustrerar, att intresset kan vara ömsesidigt.

...it would seem that decisions on how to select information, how to abstract,
how to summarize, etc. are of central importance and this needs to be
incorporated into studies of learning by using criteria which allow for
conclusions of how this is done by people using different approaches. (Säljö
1979, s 62)

The assumption that differences in learning when facing complex texts can be
understood as a linear function of the capacity to absorb information was
impossible to sustain when analyzing the outcomes of these studies. (Säljö
1994, s 263)

Förhållningssättet till inlärning är inget personlighetsdrag. Människor växlar mel-
lan olika hållningar vid olika tillfällen. Forskarna hävdar att en ytinriktad hållning
är inlärd och ett resultat av elevers eller studenters skolerfarenheter (Dahlgren &
Vernersson 1987, s 27; Fransson 1978, Marton & Säljö 1986). Säljö menar att
det är ”avsikten att lära texten som leder människor till att missförstå den”
(Säljö 1986, s 123), och denna avsikt att lära texter uppmuntras i skolan.

...vi kan se de studerandes inriktning vid inlärning från texter, och deras upp-
fattningar av kunskap och inlärning, som sociala fenomen som uppstått som
ett svar på en långvarig kontakt med utbildningssystemet. Det finns många
faktorer som verkar förstärkande på denna ytinriktning: överhopade kurs-
planer, examinationsformer som kräver en mer eller mindre ordagrann åter-
givning av fakta. Även utformningen av läromedel är en väsentlig faktor i
sammanhanget. Ofta presenteras kunskap i en sådan prydlig och färdigtuggad
förpackning att det inte finns utrymme för andra aktiviteter än ren
utantillärning av tillrättalagd information. (ibid. s 124)
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Säljö är noga med att inte lägga all skuld för uppmuntran till ytinriktning på
skolan. Samma kunskapsuppfattning möter oss runt om i samhället. Fakta upp-
fattas ofta som synonymt med kunskap och denna kunskapssyn får starkt ge-
nomslag till exempel i media.

Med hjälp av begreppen atomistisk – holistisk hållning till ett inlärningsstoff
diskuterar Svensson vad det innebär att lära sig att lära. Han hävdar att när inlär-
ningen stannar vid en memorering av delar av en viss komplexitet så förhindrar
detta djupare inlärning.

Vad beträffar att lära sig lära innebär en förbättring i fullständighet en förbätt-
rad analytisk och tolkande förmåga, vilket är en färdighet vid inlärning. /—/
Färdighet i att lära bygger på en känslighet för materialet och ett utforskande
av materialets innehåll och av relevansen hos organiserande principer för inne-
hållet. I varje inlärningssituation kan det finnas ett komplicerat samspel mel-
lan två grupper av element. Å ena sidan har vi innehållet i uppgiften och dess
organisation. Å andra sidan har vi den studerandes förkunskaper och inrikt-
ning mot uppgiften, där inriktningen inbegriper en viss intention, ett sätt att
tänka om hanterandet av uppgiften och ett försök att organisera materialet.
(Svensson 1986, s 96-97)

Denna syn på vikten av känslighet för materialet och ett utforskande av materialets
innehåll är ett kunskapsintresse för studiet av informationsanvändning inom
biblioteks- och informationsvetenskapen.

2.5.4 Fenomenografisk didaktik

Fenomenografi är en metod som vilar på vissa teoretiskt grundade synsätt om kun-
skap och lärande. Fenomenografisk didaktik har utvecklats ur fenomenografin och
behandlar hur elevers sätt att förstå och tänka om fenomen som utgör innehåll i
undervisning kan ligga till grund för val av undervisningsinnehåll och undervisnings-
metod14. Exempel på sådan fenomenografisk didaktik är arbeten av Neumann
(1987), Pramling (1989), Lybeck (1981), Dahlgren & Vernersson (1987). Marton
beskriver och definierar området fenomenografisk didaktik på flera ställen (i.a. 1986a
och b, 1992b). Kroksmark har i en avhandling beskrivit och analyserat förhållandet
mellan fenomenografi och didaktik (Kroksmark 1987).

Den fenomenografiska didaktiken utnyttjar kunskaper utforskade i fenomeno-
grafin för att på ett innehållsspecifikt sätt utveckla undervisning. Marton menar att
det är poänglöst att jämföra olika undervisningsmetoder som elevaktiva arbetssätt
eller valet av läromedel i allmänhet, utan referens till ett specifikt undervisnings-
innehåll.
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In medical research, such a comparison would be to contrast surgical incision
with oral medication. In order to make meaningful comparisons between
teaching methods, and in order to talk about teaching in a reasonably
precise way, we have to consider what competency – and what understan-
ding – the teaching method aims to develop and how it is supposed to be
done technically. (Marton 1992b, s 264)

I studier inom fenomenografisk didaktik har försökspersoners uppfattningar av väl
avgränsade fenomen undersökts. Centrala begrepp i samhällskunskapsämnet som
demokrati, jämlikhet, arbete undersöktes av lärarkandidater (Dahlgren & Verners-
son 1987). Alexandersson undersökte utbildningseffekter genom att studera hur
komvuxelevers uppfattningar av orsaker till svält i världen förändrades efter ge-
nomgången kurs i samhällskunskap (1981). De flesta fackdidaktiska studier har
genomförts inom naturvetenskapliga ämnesområden. Elevers eller studenters upp-
fattningar av begrepp som korrosion, fotosyntes, massa, kraft har undersökts.

2.5.5 Sammanfattning: fenomenografisk inlärningsteori

Det jag framför allt tar fasta på och finner relevant för min avhandling i den in-
lärningsteori som här redovisats kan sammanfattas i några punkter:

• Fenomenografin studerar variationer i människors sätt att erfara fenomen i
världen.

• Inlärning är innehållsspecifik. Inlärningsprocessen kan inte beskrivas oberoende
av innehåll. Det finns ingen generell inlärningsprocess. Denna uppfattning skil-
jer sig markant från biblioteks- och informationsvetenskapen som i hög grad
strävar efter att beskriva informationssökning som en generell process. Feno-
menografins inlärningssyn tycks mig relevant för min avhandlingsstudie, efter-
som dess ämne är att utforska samspel mellan informationssökning och lärande.
Elevernas inlärningsprocess och resultat måste beskrivas utifrån sitt specifika inne-
håll.

• Forskningen fokuserar på de lärandes utsagor om och erfarenheter av kunskaps-
innehållet och inlärningsprocessen. Det betyder att den inte strävar efter att av-
slöja mentala processer. Även här skiljer sig fenomenografin från åtminstone
delar av biblioteks- och informationsvetenskapen som domineras av ett kognitivt
synsätt, där just mentala processer utgör ett huvudintresse.

• Sambandet mellan elevers / studenters inriktning och hållning till en inlärnings-
uppgift och inlärningsresultatet tycks mig väsentlig för min undersökning, efter-
som den skall studera informationssökningsprocessen som en del av en inlär-
ningsprocess. Det inlärningsresultat som eleverna når skall användas i analy-
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sen som en replipunkt för att analysera samspel mellan informationssökning
och lärande.

• Perspektivet: forskaren söker en empatisk förståelse för den lärandes perspek-
tiv, vilket innebär att han/hon strävar efter att finna rimlighet och inre logik i
undersökningspersonernas utsagor. Detta har givit ny kunskap som är an-
vändbar för didaktiken. Det är min förhoppning att en undersökning med
fenomenografisk ansats också skulle kunna bidra med relevant kunskap för
informationsförmedling.

2.6 Lärande i grupp
De elever som studerats i avhandlingens empiriska undersökning genomförde
sitt fördjupningsarbete i grupper. Det finns omfattande forskning om lärande i
grupp utifrån en rad aspekter och infallsvinklar. Forskarna har gjort jämförelser
mellan inlärningsresultat som en följd av grupparbete eller individuellt arbete.
Samspel inom grupper har studerats och genererat teorier om gruppdynamik.
Pedagogik och socialpsykologi är två av de discipliner som ägnat intresse åt
forskning om lärande i grupp. Min avsikt är inte att på detta område ge en
uttömmande översikt över denna forskning utan endast att peka på vissa aspek-
ter på villkor för lärande i grupp som forskningsresultaten påvisat som viktiga
för framgångsrikt sådant lärande.

Hertz-Lazarowitz har skapat en modell med sex fasetter (mirrors) som kan bidra
till att förklara hur grupparbete påverkas av samspelet mellan en rad olika faktorer
och fenomen. Modellens dimensioner eller fasetter är: 1) organisationen i klassen
(gruppstorlek), 2) inlärningsuppgiftens karaktär, 3) lärarens undervisning, 4) lära-
rens kommunikation med eleverna, 5) elevernas studiebeteende (academic behavior)
och 6) elevernas sociala beteende. Ett grupparbete skall ses i brytpunkten av dessa
olika fasetter enligt författaren (1995, s 71). Varje aspekt innehåller fem olika ni-
våer. Aspekten ”elevernas sociala beteende” kategoriseras i fem steg från konkur-
rens över samarbete till integrerat samspel. Modellen med dess sex fasetter har an-
vänts för att undersöka hur intellektuellt och socialt elevbeteende påverkas av för-
ändringar i övriga fasetter (ibid. s 82-98). Forskningsresultaten visar framför allt att
modellen är ett användbart analysinstrument (ibid. s 96-97). En kombination av
förändringar av hur studieuppgifter formuleras och hur läraren agerar och
kommunicerar är de faktorer som har störst betydelse för förbättrat samspel mellan
elever i grupparbete.

I en annan modell ser O’Donnell & Dansereau gruppsamspelet påverkas av
a) mål och motivation i gruppen, b) uppgiftens karaktär, c) individuella skillna-
der mellan eleverna, d) instruktioner. Dessa olika faktorer påverkar i sin tur
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inlärningsresultatet, såväl den innehållsspecifika kunskapen som sådana färdig-
heter som är oberoende av ämnesinnehåll och kan överföras till andra kunskap-
sområden och inlärningstillfällen (1995, s 125).

Ytterligare en förklarande modell för inlärningsresultat i grupparbete presen-
teras av Slavin (1989), där han hävdar att gruppmål och motivation, socialt
samspel i gruppen, ansvarsfördelning och organisation mellan eleverna och möj-
ligheter till intensifierad kognitiv aktivitet (cognitive elaboration) tillsammans
höjer kvaliten på inlärningsresultatet. Slavin menar att alla dessa perspektiv på
ett grupparbete kan belysa och bidra till förståelsen av hur ett grupparbete
utvecklar sig och vilket inlärningsresultatet blir, men ännu saknas en fullt ut-
vecklad teori för samband mellan kvalitet i grupparbete och inlärningsresultat
(Slavin 1995, s 167).

Aspekter på grupparbete som vanligtvis anförs som fördelaktiga för inlärnings-
resultatet är den ökade intellektuella aktivitet som utvecklas genom samspel mellan
elever i en grupp, det som omnämndes ovan som ”cognitive elaboration”. Andra
karaktäristika som att elever kan hjälpa varandra, att de kan komplettera varandras
kunskaper och kompetenser genom att de i en grupp kan utbyta idéer och tillämpa
en viss arbetsfördelning som ger olika individer utrymme på olika områden nämns
också ofta som fördelar som påverkar ett inlärningsresultat i positiv riktning.

Risker eller nackdelar som kan utöva negativt inflytande på inlärningsresultatet
är t ex att ansvarsfördelningen kan bli otydlig i en grupp. Här finns också en risk för
att några åker snålskjuts på andras arbete, liksom att de duktigare eleverna i en
grupp inte anstränger sig, eftersom de inte vill göra jobbet för de mindre flitiga.
Högpresterande elever kan också ta över arbetet i en grupp på ett sätt som gagnar
dem själva men på bekostnad av svagare elever i gruppen (Johnson & Johnson
1995, s 178). En del forskning visar att den ökade intellektuella aktivitet som ut-
vecklas i en grupp främst kommer de duktigaste eleverna till del, nämligen dem
som är mest aktiva när det gäller att diskutera och förklara olika förhållanden för
andra i en grupp (ibid. s 179; Dansereau 1985, ref i Slavin 1995, s 163-64).

Johnson & Johnson menar att för att ett grupparbete skall leda till effektivt
arbete och gott inlärningsresultat är det viktigaste att gruppmedlemmarna erfar ett
positivt ömsesidigt beroende av varandra (positive interdependence) (Johnson &
Johnson 1995, s 179-196). Detta innebär att de känner sig förenade genom att de
endast kan nå målet för uppgiften genom allas bidrag, ”en för alla, alla för en”. Det
innebär vidare att de delar på gruppens gemensamma resurser och medlemmarnas
resurser måste kombineras för att målet skall nås. Resurser kan här vara såväl infor-
mation som färdigheter, kunskaper eller talanger som individuella gruppmedlemmar
besitter. Medlemmarna måste också fördela arbetet mellan sig så att gruppen blir
beroende av vars och ens insatser.
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Detta positiva ömsesidiga beroende ställer krav på såväl positiva relationer i
gruppen som social kompetens och villighet till anpassning liksom ambitioner
att åstadkomma ett gott resultat. Johnson & Johnson nämner ingenting om
uppgiftens karaktär eller elevernas eventuella intresse för innehållet i uppgiften.
De diskuterar inte heller explicit lärarens roll för att skapa villkor och strukturer
för goda grupparbeten. Däremot finns en lärare eller försöksledare närvarande
som styr och manipulerar grupper i alla de försök och refererade forskningsre-
sultat som ligger till grund för resonemangen om positivt ömsesidigt beroende.

Individernas personligheter och roller påverkar grupparbeten. Miller & Har-
rington beskriver samspel mellan grupparbetens kvalitet och individernas person-
liga egenskaper och roller (1995, s 209). Medlemmar i effektiva grupper uttalar
olika åsikter, värderar och diskuterar öppet varandras åsikter, utbyter information
och kan be varandra om hjälp (ibid. s 208-209). Gruppmedlemmarna har också
höga förväntningar på varandras prestationer. Att en uppgift känns svår eller hot-
full kan påverka en grupp i negativ riktning genom att eleverna väntar sig att de
skall misslyckas med uppgiften. Detta kan leda till att gruppmedlemmarna får ne-
gativa förväntningar på varandra och till att arbetet delas upp alltför långt mellan
eleverna (ibid. s 214). Indelning i grupper och fördelning av ämnen eller uppgifter
mellan grupper är ett delikat läraransvar och författarna rekommenderar ingen stan-
dardlösning utan snarast variation i hur detta sker.

Utifrån denna snabba översikt av aspekter på grupparbete drar jag några slutsat-
ser för mitt arbete. Lärande i grupp är en synnerligen komplex aktivitet som är
beroende av en rad komponenter i processen, vilka skapar gynnsamma eller
ogynsamma villkor för utvecklingen av arbetet. Dessa komponenter är

• gruppens storlek och organisation
Ett grupparbete på två (dyad) är lättare i många avseenden än i en större grupp.
Ansvarsfördelningen blir tydlig, utbyte av information och administration av
arbetet mindre komplicerat. Arbetet i en större grupp, fler än tre, är mer kompli-
cerat och krävande.

• inlärningsuppgiftens karaktär
En grupparbetsuppgift bör vara konstruerad så att den är tillräckligt komplex
för att kräva olika gruppmedlemmars bidrag och en integration av dessa bidrag
för att uppgiften skall lösas.

• lärarens roll
En lärare spelar en avgörande roll för hur grupparbeten i en klass utvecklas ge-
nom att konstruera uppgiften och dessutom göra eleverna uppmärksamma på
vad som krävs av dem i ett grupparbete med avseende på socialt samspel, an-
svarsfördelning och gemensamt ansvar för arbetet. En lärare stöder gruppsamspelet
genom att skapa strukturer för arbete och kommunikation i klassen.
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• elevernas intellektuella kompetens
Elevernas kunskaper och färdigheter i ämnet för grupparbetsuppgiften har bety-
delse liksom deras ambitioner i arbetet.

• gemensam måluppfattning
Att eleverna förenas av en gemensam måluppfattning har betydelse för kvali-
teten i arbetsresultatet.

• elevernas sociala kompetens
Öppenhet, kommunikationsfärdigheter, självförtroende, anpassningsförmåga och
ansvarskänsla hos eleverna och deras tidigare erfarenheter av arbete i grupp spe-
lar stor roll för grupparbetets process och resultat.

Några undersökningar specifikt fokuserade på informationssökning och
informationsanvändning i lärande grupper i skola eller högskola har jag inte fun-
nit15.

Noter

1 Bibliotek uppfattas som specialfall inom informationsvetenskap av dessa författare.

2 Rotmetafor: ”metaforer som ligger under hela diskurser” (Alvesson & Sköldberg 1994,
s 43).

3 Det andra dominerande paradigmet, enligt Ellis, är det fysiska, där de s.k. Cranfield-
testen varit mönsterbildande.

4 Ett slumpmässigt urval av 241 artiklar gjordes utifrån en total population på 588 artik-
lar som indexerats under termerna ”information needs” och ”use studies” i Library Litera-
ture.

5 Jfr titeln på hennes bok Seeking Meaning. A process approach to library and information
services (1993)

6 Jfr också Patrick Wilsons definition av public knowledge som ”the view of the world that
is the best we can construct at a given time, judged by our own best procedures for criticism
and evalutation of the published record” (1977, s 5). Jfr ovan avsnitt 1.4.

7 En översikt över denna typ av användarstudier finns i en avhandling under arbete av
Lars Seldén. Göteborgs universitet.
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8 Dock finns andra studier som hävdar likheter mellan hur samhällsvetare och naturvetare
söker information, i.a. Ellis et al. 1993. Jfr ovan avsnitt 2.3. Även i sådana studier utgör
disciplinen / ämnet ett kunskapsintresse hos forskaren.

9 Kuhlthau har själv främst intresserat sig för användarnas känslor och hur dessa påverkar
informationssökningen och hur de förändras under sökprocessen, men hon studerade
och beskrev sökprocessen utifrån de tre aspekterna känslor, tänkande och handlande. I sin
senare forskning har hon fördjupat studiet av de affektiva aspekterna på sökprocessen och
diskuterar användares osäkerhet som avgörande för informationssökning (t ex Kuhlthau
1997). Med fokus på hur användare erfar affektiva aspekter på informationssökning har
hon också föreslagit en osäkerhetsprincip (uncertainty principle) som grund för synen på
informationssökning.

10 I litteraturen förekommer många olika termer för begreppet: bibliotekskunskap, bok- och
bibliotekskunskap, informationsfärdigheter. Undervisningen om detta benämns också med
olika termer: användarundervisning och på engelska resp. amerikanska user education, li-
brary skills instruction, information skills instruction, bibliographic instruction förkortat BI.

11 Uttrycket är inspirerat av D. Schön (1983) reflection in action och reflective practitioner

12 Jfr undertiteln på deras bok Brainstorms and Blueprints : Teaching Library Research as a
Thinking Process (1988).

13 Denna forskning har sitt ursprung i det tidiga 1970-talet i en grupp forskare, den s.k.
inom-gruppen. Initiativtagare till forskningsprojektet inlärning och omvärldsuppfattning
och ledare för projektet var Ference Marton. Andra forskare i projektet var Lars-Owe
Dahlgren, Roger Säljö, Lennart Svensson. En samlad presentation av forskargruppens
grundläggande resultat har publicerats dels i den populärvetenskapliga boken Inlärning
och omvärldsuppfattning, Marton, red. (1977), dels internationellt i The Experience of
Learning, Marton, Hounsell & Entwistle, Eds. (1984), svensk utgåva Hur vi lär, (1986).
Forskargruppen kom att omtalas som ”Göteborgs-pedagogerna” eller ”The Gothenburg
School”.

14 Fackdidaktik (Marton 1986b) är en annan benämning på denna forskningsinriktning.

15 Däremot finns exempel på studier av informationsanvändning i arbetslag och arbets-
grupper i företag och organisationer. Dessa studier fokuseras snarare på spridning och
hanterandet av information i gruppen än på inlärningsaspekter. De använder ofta mana-
gement- och organisationsteori (i.a. Barnes et al. 1997; Johannessen & Olaisen 1993;
Solomon 1997; Sonnenwald & Lievrouw 1997)
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Kapitel 3

Teoretiska och metodologiska
utgångspunkter

Därmed äro vi emellertid ej hjälpta: ty vi kunna ej skilja ett
dylikt objekt från föreställningen; utan finna, att bådadera är en
och samma sak, emedan allt objekt alltid och i evighet förutsätter
ett subjekt och därför dock förblir föreställning;

(Schopenhauer: Världen som vilja och föreställning.
Andra boken, s 162)

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter för avhandlingen skall preciseras
genom några reflexioner över skillnader mellan biblioteks- och informations-
vetenskapliga synsätt i användarstudier och fenomenografins synsätt i några för
avhandlingen väsentliga avseenden. Dessa är:

• synen på innehåll i informationssökning respektive lärande
• ontologisk hållning
• forskningsperspektiv
• individ / grupp

3.1 Innehåll
Som framgått ovan (avsnitt 2.3.8) väljer informationsvetenskapen vanligtvis att
bortse ifrån om eller hur innehållet i informationen eventuellt påverkar hur män-
niskor söker information. Användarstudier inriktar sig ofta på att utforska kognitiva
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(mentala) strukturer. Andra angreppssätt har varit att studera hur ämnesstrukturer
samspelar med informationssökning eller informationsvanor. Gemensamt för dessa
olika forskningstraditioner är intresset för strukturer, ämnesstrukturer eller kognitiva
strukturer. Innehållet i informationen, så som det uppfattas av eller påverkar an-
vändaren, har knappast varit föremål för forskning om informationssökning (jfr
2.3.8).

Forskningsgenomgången har visat, att fenomenografin förkastar teorin om en
generell inlärningsprocess oavsett innehåll. Fenomenografins uppfattningar rym-
mer alltid ett innehåll, nämligen uppfattningens vad (något-såsom-det-visar-sig).
Enligt fenomenografiskt synsätt kan inlärning inte beskrivas oberoende av det inne-
håll som lärs in. Fenomenografin förutsätter alltså både innehåll och struktur och
skiljer sig därmed från biblioteks- och informationsvetenskapen, som främst foku-
serar på strukturer eller processer.

I fenomenografi är begreppet inlärning centralt, medan inlärning som fenomen
i användarstudier vanligtvis endast uppmärksammas, när informationssökningen
sker i undervisnings- eller utbildningskontexter. Ofta diskuteras inlärning i dessa
kontexter i samband med vad användare kan eller lär sig om just informationssök-
ning. Det kognitiva synsättet i biblioteks- och informationsvetenskap uppmärk-
sammar inte fenomenet inlärning utan talar om kunskapsstrukturer och föränd-
rade kunskapsstrukturer (eller kognitiva tillstånd) som ett resultat av informations-
förmedling. När information uppfattas och tolkas av en användare/mottagare änd-
ras hans/hennes kunskapsstruktur. Hur detta sker beskrivs eller utforskas inte.

Kuhlthaus användarstudier utnyttjade inlärningspsykologisk teori. Hennes mo-
dell implicerar att ämnesinnehållet påverkar informationssökningsprocessen, men
hon har inte utforskat hur. Pitts upptäckte att det var omöjligt att studera gymnasist-
ers informationssökning och informationsanvändning isolerat från innehållet i de-
ras inlärningsuppgift. Denna upptäckt bryter med den dominerande uppfattningen
om informationssökning som innehållsoberoende och öppnar en intressant anknyt-
ning till fenomenografin. Genom en fenomenografisk forskningsansats kan ett vi-
dare utforskande av samspel mellan innehåll och informationssökning genomföras.
Utifrån ett fenomenografiskt synsätt är det rimligt att föreställa sig att de fenomen
som ingår i informationssökningsprocessen erfars på olika sätt av olika användare.

3.2 Ontologi
Synen på förhållandet mellan informationen eller inlärningsstoffet (objektet) och
användaren eller den lärande (subjektet) skiljer sig radikalt mellan användarstudier
och fenomenografi. Detta påverkar hur en forskare ser på forskningsföremålet in-
formationssökning. Biblioteks- och informationsvetenskapens kognitiva synsätt är
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utpräglat dualistiskt. Enligt detta synsätt finns informationen (objektet) utanför
användaren (subjektet). På initiativ av subjektet/användaren transporteras objektet/
information i form av tecken via en kanal och träffar användaren (mottagaren) som
skapar mening ur den och därmed gör den till information på nytt.

When subject to interrogation, potential information is transmitted by a
channel, for example, light, air, electrons, or other forms. During transmis-
sion, potential information is reduced to structured data. When perceived by
a human recipient, data once again becomes potential information. At the
point of transforming knowledge structures, its potential is made intelligible
and it becomes information. /—/ Only at the moment of transformation of a
recipient’s state of knowledge does communication and interaction take place
at the cognitive level. (Ingwersen 1996b, s 101)

Av citatet framgår att informationen (objektet) finns utanför användaren, ett för-
stående subjekt, att den transporteras via en kanal och träffar subjektet/mottaga-
ren, som införlivar den i sin kognitiva struktur, vilken därmed förändras.

Kriteriet på information är att användarens kunskapsstruktur förändras av infor-
mationen (Ingwersen 1996a, s 7, passim) (jfr ovan avsnitt 1.4). Alla förmedlade
budskap förvandlas till tecken i överföringsögonblicket, vilka i sin tur kan omvand-
las till information igen på kognitiv nivå genom att uppfattas och behandlas (”via
perception and mediation”) styrd av den mottagande individens aktuella kognitiva
tillstånd (cognitive state) (ibid. s 6, passim). Ingwersen refererar till och ställer sig
bakom en princip om logisk osäkerhet som formulerats av van Rijsbergen och
Lalmas1, där dualismen blir särskilt tydlig (Ingwersen 1996a, s 35-36).

Information is that contextual supplement which, added to an object in the
form of a semantic entity or a cognitive structure, makes its aboutness perceived.
The perception takes place at an individual intentional level and the aboutness
is individualised. /—/ Searchers perform similar junctions between informa-
tion objects and their cognitive space. (ibid. s 35)

Information ses som objekt, som supplement att fylla i en lucka i en individs
kunskapsstruktur.

Detta dualistiska synsätt står i bjärt kontrast till fenomenografins icke-dualism
(i.a. Kroksmark 1987; Marton 1986c, 1992 a, 1996). Som framgått ovan (avsnitt
2.5.1) ser fenomenografin subjektet, den som uppfattar något, och objektet, det
som uppfattas, inte som skilda åt, utan ”hur subjektet erfar objektet utgör snarare
en relation mellan de båda” (Marton 1992 a, s 39). Fenomenografins kärnbegrepp
uppfattning ses som en relation mellan en människa och ett fenomen i världen.
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Detta innebär en icke-dualistisk syn på subjekt och objekt. Var erfarenheten kan
placeras rumsligt kan inte säkert sägas, enligt Marton, men han hävdar att den
finns just i förhållandet mellan människa och värld, dvs mellan subjekt och objekt
och är en del av båda.

Marton har utvecklat fenomenografins icke-dualistiska hållning i ett flertal tex-
ter (i.a. 1986c, 1992 a och b, 1996). Han hänvisar bl a till Platons dialog Menon
och Menons paradox, som säger att vi inte kan vinna kunskap om världen, men
trots detta har vi kunskap om världen. Paradoxen löses genom att uppfattningen av
en oberoende verklighet, separerad från den erfarande människan, avskaffas. ”The
alternative to the dualistic ontology is the non-dualistic stance, considering person
and world to be internally related” (Marton 1996, s 175). Det är omöjligt att be-
skriva en värld som är oberoende av våra beskrivningar eller av oss som beskriver
den, menar Marton. Det är omöjligt att skilja ut beskrivaren från beskrivningen.
”Our world is a real world, but it is a described world” (ibid.).

Marton menar att fenomenografin bygger på föreställningen om att det finns en
värld, den är verklig och den är erfaren. Detta innebär inte att vår egen erfarenhet är
det enda som existerar, men den värld vi erfar är en del av världen. På samma sätt är
vår kollektiva erfarenhet, totaliteten av alla olika sätt att erfara världen en del av alla
möjliga, tänkbara sätt att erfara den.

Seen in this way the dualist notion of the world out there (the real world) and
the world in here (the world as perceived) is replaced by the world as experienced
by me as a part of the world as a whole. When learning, my world is growing.
The learning paradox thus disappears. (Marton 1996, s 177)

Ett problem med en icke-dualistisk syn på förhållandet människan – världen är att
vi inte kan urskilja alternativa synsätt samtidigt. Därför skiftar vi mellan olika per-
spektiv och på så sätt formas vårt tänkande av världen omkring oss. Samtidigt är
den värld som påverkar oss en värld som vi själva skapar mening i. ”Seeing person
and world as being internally related does away with this apparent contradiction,
and in consequence with Meno’s paradox as well” (ibid. s 176). Paradoxen uppstod
genom separationen mellan människa och värld och den avskaffas genom att se
människa och värld som ömsesidigt relaterade till varandra. Själva relationen, för-
hållandet, utgörs av människans erfarenhet av världen. Marton bygger resonemanget
vidare genom att definiera kunskap som erfarenhet och upplöser därmed para-
doxen slutgiltigt.

Frågan blir inte längre hur en människa mottar kunskap från världen utan hur
förhållandet mellan människa och värld förändras. Med referens till Heidegger,
menar Marton, att vi är födda in i världen och den värld vi är i är den värld vi erfar.
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The question is then not how the person receives knowledge (or information)
from the world, but how the relationship between the two changes. (ibid. s
176)

Enligt fenomenografin mottar en lärande människa således inte information. En
individ som mottagare (”receiver” eller ”recipient”) är det normala och allmänt
vedertagna uttrycket i informationsvetenskapen, inte minst i de texter som hävdar
den kognitiva ståndpunkten. Terminologin avslöjar ontologiska och epistemologiska
skillnader.

We do not find out about an independently constituted reality, we participate
in an ever ongoing constitution of the world. This is different from saying
that each one of us constructs her own private world, which is for ever separate
from the real world, from reality as such, beyond our reach. (ibid.)

Det sista citatet visar, att fenomenografin tar avstånd från subjektivistisk konstruk-
tivism och också i detta avseende kontrasterar mot kognitiva och konstruktivistiska
(i.a. Dervin och Kuhlthau) synsätt inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Den icke-dualistiska ontologin skapar en grund för att studera och förstå
inlärningsprocesser och informationsprocesser på väsensskilt annorlunda sätt än
informationsvetenskapens kognitiva synsätt eller en renodlat konstruktivistisk syn
på inlärning.

3.3 Forskningsperspektiv
Som framgått ovan fokuseras användarstudier ofta på mentala processer, vilket
Marton med emfas hävdar, att fenomenografin inte studerar. Människors uppfatt-
ningar av fenomen i världen förutsätter mentala processer, vilka är specifika för det
specifika fenomen som erfars. Det är inte mentala processer som sådana som ut-
forskas, utan det är fenomenen-i-världen-såsom-de-visar-sig för människor som
studeras. Uppfattning så som begreppet används i fenomenografin är en icke-psy-
kologisk kategori (Marton 1992b, s 261; 1996, s 168-169, 180-182) (jfr ovan av-
snitt 2.5.1).

Medan forskning om mentala modeller eller processer kan sägas utforska feno-
men i världen som sådana, så innebär en fenomenografisk ansats forskning om hur
människor erfar fenomen i världen. Skillnaden mellan dessa två perspektiv omtalas
av fenomenograferna som skillnaden mellan första och andra ordningens perspektiv.
Studier av mentala modeller är forskning i första ordningens perspektiv, där forska-
ren försöker komma åt användares faktiska mentala modeller eller strukturer.
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Några av de forskningsresultat som redovisades ovan från användarstudier, i för-
sta hand Ellis och Kuhlthau, studerade informationssökningsprocessen utifrån
användarnas perspektiv och deras modeller bygger på användares beskrivningar av
hur dessa gått tillväga vid informationssökning. Även Dervin utgick från användarnas
perspektiv för att formulera sin sense-making teori. Alla dessa forskare hävdar dock
att deras modeller är allmängiltiga och oberoende av innehåll, vilket skiljer dem
från fenomenografins syn på inlärningsprocessen. En följd av ambitionen att skapa
allmängiltiga modeller är att man i användarstudier oftast bortsett från avvikelser
från det dominerande mönstret. Detta betyder att man inte inriktat sitt forsknings-
fokus på skillnader mellan olika sätt att söka och använda information utan endast
på likheter (jfr ovan avsnitt 2.3.8). Att på allvar utgå från användares beskrivningar
av sina erfarenheter av informationssökning borde innebära att nyanser och skillna-
der mellan olika uppfattningar av informationssökning skulle visa sig.

Schamber et al. (1990) har utvecklat metoder för att utifrån användares perspek-
tiv utforska relevansbegreppet (jfr ovan avsnitt 2.3.5). Användare intervjuades om
hur de bedömde användbarhet i information i olika söksituationer. Intervjuerna
fokuserade på användares beskrivningar av varför de sökte information och hur de
sökte och värderade information i olika situationer och med olika avsikter. Dessa
studier syftade till en fördjupad vetenskaplig förståelse för relevansbegreppet. Det
var inte individerna som stod i fokus utan deras kriterier för bedömningar av rele-
vans, dvs fenomenet relevans. Ett bekymmer i dessa intervjuundersökningar var
inledningsvis hur forskarna skulle hantera individuella variationer, vilka utgör pro-
blem i beteendestudier, ”and has haunted research on relevance in particular” (ibid.
s 772). Forskarna redovisar med en underton av förvåning, att de kunde urskilja
mönster och ett begränsat eller hanterligt antal olika möjliga relevanskriterier och
sätt att bedöma relevans hos intervjupersonerna.

The consistencies found in interview responses indicate that there are
generalizable patterns in the ways users perceive their past experiences, pre-
sent situations, and future states or goals. These findings show that it is
methodologically possible to tap into the complex perceptions of users in
order to shed light on the interpretive nature of relevance and the dynamic
process of relevance judgment. (ibid. s 772)

Det perspektiv som Schamber et al. anlägger tycks vara snarast det som feno-
menografer kallar ”andra ordningens”, eftersom forskarna fokuserar på användares
beskrivningar av hur de gör sina relevansbedömningar.



83

3.4 Individ och grupp
Såväl personcentrerade användarstudier som fenomenografiska studier av uppfatt-
ningar av olika fenomen utgår från undersökningspersonerna som individer. I
användarstudierna fokuseras individers förståelseprocesser eller beteendemönster.
Genom studier av individer försöker forskaren identifiera grupper eller typer av
användare, t ex expert – novis eller människors olika inlärningsstilar eller andra
psykologiska egenskaper. Forskningsintresset riktas mot individerna som sådana
och individuella skillnader och likheter mellan dem.

Fenomenografin studerar olika sätt att erfara ett fenomen eller en situation. Skill-
nader i sättet att uppfatta fenomenet utforskas. Samma individ kan i en intervju
uttrycka flera olika sätt att förstå eller erfara ett fenomen. Individen är därför inte
den grundläggande enheten i analysen. Gränserna mellan individer upplöses tillfäl-
ligt i analysarbetet. Analysen baseras dels på olika ämnesinnehåll som ingår i upp-
fattningen av fenomenet, dels på olika sätt att uppfatta detta innehåll (Marton
1994, s II).

Fenomenografin hävdar att skillnader i uppfattningar av ett fenomen kan finnas
både mellan individer och inom individer. Det finns ett begränsat antal sätt att
uppfatta ett fenomen och dessa olika uppfattningar kan beskrivas. Olika uppfatt-
ningar av ett fenomen är sedan obundna av de individer som ursprungligen inter-
vjuades. Beskrivningskategorier refererar inte direkt till någon psykisk verklighet
(Marton 1996 180-183; Uljens 1996). ”Conceptions are thus not related to the
individual subject and his or her life-world but to other expressed, de-contextualized
conceptions” (Uljens 1996, s 120).

Samma beskrivningskategorier kan användas för att karaktärisera förståelse för
ett specifikt fenomen i olika kontexter – till exempel när samma ämnesinnehåll
förekommer i olika inlärningsuppgifter. Variationen i uppfattningar kan generali-
seras även om individers uppfattning inte kan generaliseras. Samma människa kan
förstå samma fenomen på olika sätt i olika situationer. Det är de varierade uppfatt-
ningar som förekommer och beskrivs, som kan generaliseras som olika uppfatt-
ningar eller sätt att förstå eller erfara ett fenomen (Marton 1992b, s 261). Att det är
möjligt att beskriva variation i uppfattningar genom ett begränsat antal kategorier
är ett empiriskt grundat antagande i fenomenografin, som återkommer i alla feno-
menografiska texter.

I några aktuella texter (i.a. 1992a; 1996, s 177-179, 183-185) förklarar Marton,
varför det finns ett begränsat antal kvalitativt skilda sätt att erfara ett fenomen. Han
talar om skillnaden mellan att erfara ett specifikt fenomen och alla erfarenheter av
alla fenomen. Totaliteten av erfarenheter konstituerar medvetandet (”awareness”).
Kännetecknande för medvetandet är å ena sidan, att det är omöjligt att vara med-
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veten om allt samtidigt, på samma sätt. Om detta vore möjligt skulle inga skillna-
der finnas mellan individer vare sig i deras erfarenheter eller handlingar. Å andra
sidan kännetecknas medvetandet av att vi är medvetna om allt samtidigt, men inte
på samma sätt. Medvetandet riktas mot något, medan annat hamnar i bakgrunden.
Utan denna förmåga skulle våra sätt att erfara olika fenomen inte längre drivas av
specifika intressen, önskningar, motiv eller förmåga, eller av tidigare erfarenheter.
Ingenting skulle vara viktigare än något annat. ”All meaning would disappear, as
meaning derives from the figurally differentiated structure of awareness. When
meaning is total, we lose it” (Marton 1996, s 183). Marton understryker att tota-
liteten av erfarenheter inte har att göra med antalet aspekter på ett fenomen som vi
är medvetna om. Det rör i stället brist på variation (ibid. s 184).

Som människor har vi alla erfarit att det finns variation, skillnader och likheter,
i våra sätt att uppfatta och hantera världen, samtidigt som vi faktiskt kan kommu-
nicera med och förstå varandra. ”We have variation and resemblance in our way of
viewing the world. In order for this to be the case the number of critical aspects that
define the phenomenon must be limited” (ibid. s 184).

Dessa olika synsätt på innebörden av individ, fenomen och medvetande får följ-
der för hur avhandlingens empiriska undersökning och dess resultat skall förstås.
Fenomenografisk analys fokuserar på variation i uppfattningar, inte variation mel-
lan individer. (Jfr avsnitt 2.5.1)

Som framgått ovan (avsnitt 2.6) så arbetade de elever som studerades i den em-
piriska undersökningen i grupper. Jag har valt att låta grupperspektivet utgöra kon-
text och att därför inte på ett uttömmande sätt använda teorier om gruppdynamik
för att analysera elevernas informationssökning och inlärningsresultat.

3.5 Avhandlingens frågeställningar
Utifrån den genomgång och analys av tidigare forskning som presenterats kan nu
avhandlingens kontext och frågeställningar preciseras.

Det är uppenbart, att en heltäckande teori om hur människor söker information
saknas. De forskningsresultat som förefaller mest relevanta för min studie är de
som genomförts i en kontext liknande den jag valt. Kuhlthaus modell av informa-
tionssökning utifrån användarnas perspektiv beskriver informationssökning som
en process integrerad i den större inlärningsprocessen. Processen inbegriper både
tankar, känslor och handlingar. Resultatet av denna process är inlärning, inte att
finna det rätta svaret. Pitts upptäckte att elevers informationssökning inte kunde
studeras separerad från andra aspekter på en inlärningsuppgift, däribland ämnes-
innehållet. Frågan blir då, hur samspelar informationssökningen med inlärningen?
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Noter

1 van Rijsbergen, C and Lalmas, M: An information calculus for information retrieval.
Journal of the American Society for Information Science. Forthcoming. (Referens från Ing-
wersen 1996a, s 45)

Fenomenografin erbjuder möjligheter att studera variationer i människors sätt
att lära. Jag tog fasta på detta, och valde att använda fenomenografisk metod för
min studie. Med fenomenografin följer synsätt på användare (subjekt) och infor-
mation/inlärningsstoff (objekt) som skiljer sig från gängse synsätt i kognitivt an-
lagda användarstudier, där fenomenografin är icke-dualistisk, medan det kognitiva
synsättet är utpräglat dualistiskt. Detta innebär att informationssökning och lär-
ande studeras i andra ordningens perspektiv, dvs det är elevernas uppfattningar och
erfarenheter, deras sätt att tänka om informationssökning och ämnesinnehåll, som
utgör fokus i undersökningen, inte kognitiva strukturer eller mentala processer. En
mer detaljerad presentation av metod och analys följer i kapitel 4.

Med en fenomenografisk ansats kan avhandlingens frågeställningar nu formule-
ras utifrån de teoretiska utgångspunkterna.

• Hur erfar eleverna informationssökningsprocessen?

• Hur uppfattar eleverna olika informationskällor och vad de kan få ut av dessa?

• Hurudana är elevernas uppfattningar av ämnet under och efter inlärnings-
processen?

• Hur samspelar elevernas uppfattningar av informationssökning med deras upp-
fattningar av ämnet?
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DEL II

Kapitel 4

Empirisk studie

4.1 Val av metod
Forskningsproblemet så som det beskrivits består i att studera hur elever söker och
använder information för att lära sig om ett ämne i ett fördjupningsarbete. Samspe-
let mellan informationssökning och lärande står i fokus. Enligt fenomenografiskt
synsätt kan inlärningsprocessen inte studeras utan att uppmärksamma innehållet,
dvs vad eleverna lär sig. I enlighet med mina teoretiska utgångspunkter uppfattar
jag informationssökningsprocessen som en integrerad del av inlärningsprocessen
och inlärningsresultatet ses som en konsekvens av samspel mellan informationssök-
ning och lärande.

För att komma åt detta samspel måste den metod som väljs tillåta forskaren att
studera och beskriva variationer i såväl informationssökning som inlärningsresultat.
En generell modell för informationssökning, som gäller för alla, bidrar inte till att
belysa eller reda ut problemet. Eftersom fenomenografisk metod dels har sitt ur-
sprung i empirisk forskning om inlärning, dels gör det möjligt att studera variatio-
ner i människors sätt att erfara världen föreföll denna metod vara ändamålsenlig. I
konsekvens med metodvalet har fyra fenomenografiskt inriktade frågeställningar
formulerats i föregående avsnitt (3.5). Fenomenografisk metod är kvalitativ.

4.1.1 Kvalitativa metoder i användarstudier

Under de senaste femton åren har bruket av kvalitativa metoder i biblioteks- och
informationsvetenskap blivit allt vanligare, inte minst i användarstudier. Runt 1980,
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då forskarna på allvar började fokusera individuella användare i stället för sociolo-
giska grupper skedde samtidigt en övergång från huvudsakligen kvantitativa un-
dersökningsmetoder till kvalitativa metoder (i.a. Dervin & Nilan 1986; Fidel 1993;
Klasson 1990b; Wilson 1994). En rad forskare har under de senaste tio åren använt
kvalitativa metoder i användarstudier (i.a. Dervin 1992; Mellon 1986; Schamber
et al. 1990; Wilson 1981, 1990). Andra har efterlyst mer forskning med kvalitativ
ansats (i.a. Enmark 1990; Grover & Fowler 1992; Neuman 1992; Olaisen 1985,
1996; Pitts 1994; Schamber et al. 1990). Ford (1987) drar paralleller mellan ut-
vecklingen av forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap och pedago-
gik och refererar bl.a. till både Marton och Säljö.

4.1.2 Perspektiv

Att försöka förstå människors erfarenheter av världen är karaktäristiskt för många
typer av kvalitativa undersökningar. Dervin understryker att ett grundantagande
för hennes sense-making-teori är ”that human use of information and information
systems needs to be studied from the perspective of the actor, not from the perspective
of the observer” (1992, s 64). Kuhlthau poängterar att hennes modell är skapad
utifrån användarnas perspektiv och att den visar informationssökningsprocessen så
som denna uppfattas av användare (1991). Hennes teori om en osäkerhetsprincip
som grund för informationsförmedling vilar just på att informationssökning uti-
från användarens perspektiv ter sig som något osäkert och famlande, där det biblio-
grafiska paradigmets stränga ordning och struktur inte möter den osäkra använda-
ren på ett ändamålsenligt sätt (1993b).

Pitts studie av gymnasisters informationsanvändning genomfördes konsekvent
utifrån elevernas perspektiv.

The researcher maintained a ’participant perspective’ throughout the study,
which meant that she wanted to know the students’ interpretations of the
events in which they were participating. Specifically, their explanations of the
processes they went through to make decisions were extremely important,
and their decisions were assumed to be logical, even if their logic could not be
perceived at first. (Pitts 1995, s 178)

Valet av perspektiv är centralt för fenomenografin. När man väljer att studera inlär-
ning utifrån den lärandes perspektiv innebär det att man söker ”an emphathetic
understanding of what is involved in student learning derived from students’
descriptions of what learning means to them” (Entwistle 1984, s 13). Det äldre
paradigmet i inlärningsforskning innebar att man förklarade de studerandes be-
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teende utifrån. Forskaren distanserade sig från de personer och den situation som
skulle utforskas och gjorde sig till oberoende observatör. Fenomenografins essens är
en utforskning av människors uppfattningar av olika fenomen, så som de beskrivs
av dem som upplever, förstår eller erfar dessa fenomen. Det betyder att forskaren
söker en inneboende logik i det som undersökningspersonerna säger. Forskaren
söker inre sammanhang och samband mellan en persons olika utsagor för att fånga
och beskriva uppfattningar och kategorier av uppfattningar så rikt och tydligt som
möjligt (i.a. Alexandersson 1994; Kroksmark 1987; Larsson 1986; Marton 1981,
1986b och c, 1992a och b, 1994; Säljö 1994). Betoningen av en inriktning på den
inneboende logiken i undersökningspersonernas utsagor påminner om Pitts metod-
ansats (jfr citat ovan från Pitts 1995).

Marton skiljer mellan olika forskningsansatsers olika perspektiv. Kognitions-
forskaren försöker se in i individen för att finna kognitiva strukturer eller konceptuella
scheman. ”This is a standard scientific approach: explain what is visible in terms of
what is not” (Marton 1992b, s 257). Målet för sådan forskning är att beskriva själva
upplevelsen som sådan (experience). Beteendeforskaren betraktar sina undersök-
ningspersoner utifrån, tittar på dem. Fenomenograferna däremot syftar till att be-
skriva erfarenheten så som någon erfar den genom att försöka betrakta den med
undersökningspersonerna. ”However, when we aim at an experiential description,
we are trying to look with them and see the world as they see it” (ibid.). Detta
perspektiv skiljer sig från kognitivt inriktade användarstudier (jfr ovan kap. 2 t ex
Allen, Borgman, Marchionini, Pitts) som försöker se in i användaren genom att
fokusera forskningen på kognitiva strukturer eller mentala modeller.

Fransson undersökte hur ängslighet påverkar studenters provprestationer. Han
fann genom två olika analyser av samma data genererade ur samma experiment, att
resultatet blev olika beroende på vilket perspektiv som valdes för att tolka data. När
data tolkades utifrån försöksledarens definition av om experimentsituationen varit
ängslighetsskapande eller inte, blev resultatet delvis otydligt, men visade på en ten-
dens. När data tolkades utifrån försökspersonernas perspektiv, dvs utifrån vad de
sagt i intervjuerna om hur de upplevt situationen som hotande eller inte, ledde
detta till en bekräftelse och en fördjupning av resultatet av den första analysen
(Fransson 1978, ss 103-117).

Jag har valt att lägga upp min undersökning utifrån elevernas perspektiv i den
bemärkelsen att det är elevernas erfarenheter av och tankar om informationssöknings-
processen och inlärningsprocessen som jag försöker följa och förstå, utifrån hur
eleverna beskriver dessa. När det gäller inlärningsresultat anläggs två perspektiv, ett
som grundas i hur eleverna formulerade sig om ämnet efter avslutat fördjupning-
sarbete och ett utifrån lärarens bedömning av inlärningsresultatet. Mitt val av me-
tod och perspektiv vilar på grundantagandet, att elevernas beskrivningar av hur de
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erfarit inlärnings- och informationssökningsprocessen har betydelse för hur de hand-
lat under arbetet.

”... we believe that in order to make sense of how people handle problems,
situations, the world, we have to understand the way in which they experience
the problems, the situations, the world, they are handling or acting in relation
to. Accordingly, the capability for acting in a certain way reflects a capability
of experiencing something in a certain way. The latter does not cause the
former. They are logically intertwined. You can not act but in relation to the
world as you experience it. ( Marton 1996, s 178)

4.1.3 Fenomenografisk metod

Det har framgått ovan (avsnitt 2.5.1 och 3.3) att fenomenografin utforskar
fenomenen så som de erfars, förstås eller uppfattas av människor. Skillnaden mel-
lan frågorna ”Vilka är orsakerna till svält i världen?” och ”Vad tänker människor
om orsakerna till svält i världen?” är grundläggande. Fenomenografiska forskare
ställer den andra typen av frågor och kallar detta andra ordningens perspektiv
(Alexandersson 1981; Kroksmark 1987; Larsson 1986; Marton 1981, 1992a, 1994;
Säljö 1994). Skillnaden mellan första och andra ordningens perspektiv på det som
utforskas är grundläggande för fenomenografisk metod. Applicerad på informations-
sökningsprocesser skulle detta innebära en strävan hos forskaren att beskriva så-
dana processer så som användare uppfattar dem, inte ”informationssökning som
sådan” eller ”informationssökningens natur”.

Fenomenografin antar att det finns olika sätt att uppfatta ett fenomen och att
det är möjligt att beskriva denna variation genom ett begränsat antal kategorier av
uppfattningar. Målet för forskningen är således ofta att ge så rika och fullödiga
beskrivningar som möjligt av de uppfattningar människor har av ett fenomen.
Analysen syftar till att ge empiriskt grundade beskrivningar av olika sätt att upp-
fatta eller erfara omvärlden.

Den vanligaste metoden för att undersöka människors uppfattningar är att in-
tervjua dem. Intervjuerna är ofta halvstrukturerade. Intervjun inleds med en grund-
läggande fråga om det fenomen som är fokus för forskningsstudien och därefter
ställs följdfrågor, beroende på vad intervjupersonen svarar och berättar. Intervjun
syftar till ett ge ett så rikt och fylligt stoff som möjligt om innehållet i intervjuperson-
ens uppfattning av fenomenet. Intervjuerna spelas in på band och skrivs ut in ex-
tenso.

Analys av materialet görs genom att forskaren om och om igen läser intervju-
utskrifterna, söker likheter och skillnader mellan intervjupersonernas utsagor för
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att finna innebörder och sammanhang i intervjusvaren. Fenomenografisk analys
använder det manifesta innehållet i intervjuerna och arbetar utan någon särskild
tolkningsram som exempelvis marxistisk eller psykodynamisk teori.

Resultatet av en fenomenografisk undersökning presenteras i form av kategorier
av uppfattningar av ett fenomen. Kategorierna bygger på innehållet i det som
intervjupersonerna har sagt. De olika kategorierna förstås som en del av helheten av
samtliga kategorier (Marton et al. 1993). Fenomenografins beskrivningskategorier
av uppfattningar är ofta hierarkiskt relaterade till varandra utifrån något yttre krite-
rium, t ex olika grader av djup, bredd och komplexitet i sätten att förstå ett feno-
men eller, vid studier av inlärningsresultat, utifrån överensstämmelse med mål för
inlärningsuppgiften eller vetenskapliga synsätt på ett fenomen (Marton 1996,
s 183). Denna typ av hierarkisk relation mellan olika beskrivningskategorier är
vanliga, då forskningsföremålet gäller inlärning.

The different ways of experiencing a certain phenomenon, characterised by
corresponding categories of description, represent different capabilities for
dealing with (or understanding) that phenomenon. As some ways of ex-
periencing the phenomenon are more efficient than others in relation to some
given criterion we can establish a hierarchy of categories of description. (Mar-
ton 1994, s II)

Pedagogisk forskning kan läggas på tre nivåer: organisationsnivå, undervisnings-
nivå och inlärningsnivå. Fenomenografiska studier av elevers uppfattningar av olika
fenomen riktas mot inlärningsnivån. Min undersökning har lagts upp för att följa
de individuella elevernas arbetsprocess och resultat så som detta kommer fram i
intervjuer med eleverna. På undervisningsnivån finns läraren och bibliotekarien.
För att ytterligare belysa det som hände på inlärningsnivån undersöktes också lära-
rens och bibliotekariens uppfattningar av arbetet genom intervjuer. Lärarens be-
dömning av elevernas arbeten visar lärarens uppfattning av kvaliteten på inlärning-
ens utfall. Bibliotekariens insatser och uppfattning av dessa liksom av inlärnings-
uppgiften ger ytterligare en dimension, som kan bidra till förståelse för samspelet
mellan elevernas inlärningsresultat och informationsanvändning. Figur 4.1 visar
möjliga undersökningsobjekt på de olika nivåerna1. Avhandlingens empiriska un-
dersökning har inriktats mot inlärningsnivån och använder undervisningsnivån för
att belysa inlärningsnivån.
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Figur 4.1. Tre nivåer på pedagogisk forskning där samspel mellan utbildning och biblioteks/
informationsverksamhet kan utforskas. De tunna horisontella pilarna markerar samspelet mellan
pedagogiska aspekter och b&i-aspekter. Den breda vertikala pilen markerar inlärningsresultatet.

Intervjuer med individuella elever utgör således huvuddelen av det empiriska mate-
rialet för undersökningen. Som framgick ovan (avsnitt 3.4) finns det väsentliga
skillnader i synen på individen mellan fenomenografi och personcentrerade
användarstudier. I de senare koncentreras forskarens intresse just på skillnader mel-
lan individer med avseende på olika individuella beteendemönster eller olika psy-
kologiska egenskaper, t ex inlärningsstilar (cognitive learning styles). Fenomeno-
grafin studerar olika individers sätt att erfara ett fenomen, men olika kategorier av
uppfattningar som identifieras utifrån intervjumaterial är efter analysen obundna
av de individer som ursprungligen intervjuades. Det är således inte skillnader mel-
lan individerna i sig som är av intresse, utan det är de uppfattningar av specifika
fenomen som dessa individer har så som dessa beskrivs i intervjuer. Forskaren strä-
var efter att i analysen av intervjuerna finna och beskriva ett begränsat antal katego-
rier av uppfattningar av det specifika fenomen som är föremål för undersökningen.

In phenomenography individuals are seen as the bearers of different ways of
experiencing various phenomena, and even as the bearers of fragments of
differing ways of experiencing various phenomena. The description is a
description of variation, a description on the collective level. In this sense
individual voices are not heard. (Marton 1996, s 187)

U tb i ld n in g B ib lio t e k s -
v e rk s a m h e t

O r g a n is a t io n S k o l l e d a r e B ib l i o t e k s c h e f
B ib l i o t e k s m å l

U n d e r v is n in g L ä r a r e B ib l i o t e k a r ie

In lä r n in g S t u d e n t e r
E l e v e r

© L. Limberg



92

Som nämnts ovan har studier i fenomenografisk didaktik undersökt väl avgrän-
sade fenomen som exempelvis elevers uppfattningar av naturvetenskapliga begrepp
som fotosyntes, korrosion, massa. De tidigaste fenomenografiska studierna byggde
på vad studenter fick ut av att läsa en text på 15-25 sidor. I min avhandling under-
söks process och resultat av två komplexa och sammanvävda fenomen:

a) informationssökning och informationsanvändning, där själva poängen är att
eleverna skall använda många olika informationskällor, både textburna och munt-
liga, inte en specifik text.

b) inlärningsprocess och resultat fokuserat på innehållet i den uppgift eleverna ar-
betade med. Denna uppgift är av komplex natur, eftersom den innebär att elever-
na skall kunna föra analytiska resonemang.

Omfånget av denna undersöknings föremål är därmed bredare än vad som varit
vanligt i tidigare fenomenografiska studier.

4.2 Uppläggning av empirisk studie

4.2.1 Urval

För att kunna utforska samspel mellan lärande och informationsanvändning måste
jag finna en grupp elever, som stod inför en inlärningsuppgift, där de skulle arbeta
självständigt och där det krävdes att de skulle söka information på egen hand. Klas-
sen måste finnas i en skola med ett välfungerande bibliotek. Detta var grundläg-
gande förutsättningar för min studie. Rent konkret var det dessutom viktigt att
både lärare och elever ville ställa upp för undersökningen. Det innebar att de måste
tolerera min närvaro i klassrummet vid flera tillfällen, att de måste låta mig ta del av
redovisningar och bedömningar. Läraren måste också vara så positiv till mitt arbete
att han lät sig intervjuas vid två tillfällen. Han borde också vara villig att dela med
sig av sin planering och ibland kontakta mig för att informera om något som gällde
utvecklingen av arbetet i klassen. Eleverna måste ställa upp på att bli intervjuade
vid tre tillfällen under sin fritid, dvs på håltimmar då de hade sovmorgon eller
slutade tidigt. Bibliotekarien måste vara så intresserad av undersökningen att hon
lät sig intervjuas och i vissa fall ville hjälpa till med praktiska detaljer. Det tog några
månader av aktivt sökande för att finna undersökningsgrupp.

Ett syfte med kvalitativa undersökningar är att samla rik och fyllig information
som kan skapa en grund för fördjupad förståelse av det undersökta fenomenet. Ett
sätt är då att välja intervjupersoner med riklig kunskap om fenomenet. Därför strä-
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vade jag efter att finna en undersökningsgrupp, där vissa förutsättningar var upp-
fyllda från början. Läraren var nyckelperson för min kontakt med en grupp elever.
Efter inledande samtal med läraren föll valet på en naturvetarklass, årskurs 3. Eleverna
tillfrågades och accepterade att deltaga i undersökningen. Elever på naturveten-
skaplig linje anses genomsnittligt ligga på en hög nivå, då det gäller ambitioner och
prestationer i skolan. Detta stämde med den grupp jag intervjuade, såtillvida att
eleverna hade lätt för att formulera sig och för att reflektera över sitt arbete.

Undersökningsgruppen omfattade 25 elever (18-19 år gamla), en lärare och en
bibliotekarie. Lämpligt antal intervjupersoner är en bedömningsfråga. Arbetet med
att analysera ett stort antal intervjuer måste balanseras mot djupet i analysen och
variationsrikedomen i materialet. Antalet intervjuade personer i fenomenografiska
undersökningar har legat mellan 20 och 50 (Larsson 1986, s 31). I min undersök-
ning ingår 27 personer som givit tillsammans 80 intervjuer.

4.2.2 Ämne och klass

Den klass gymnasister som genomförde det fördjupningsarbete som är föremålet
för min empiriska undersökning var en årskurs 3 på naturvetenskaplig linje vid ett
gymnasium i Västerköping, en stad i Västsverige. Klassen hade 25 elever. Eleverna
gick sista året i gymnasiet och var 18-19 år gamla. Arbetet gjordes i samhällskun-
skap och ämnet för fördjupningsuppgiften var Vilka fördelar och nackdelar följer av
ett eventuellt svenskt medlemskap i EU? Arbetet påbörjades i månadsskiftet novem-
ber / december 1993 och avslutades i april 1994. Det var alltså ett omfattande
självständigt fördjupningsarbete, som fick lov att ta över 1/3 av den samlade
undervisningstiden i ämnet samhällskunskap för årskursen.

4.2.3 Mål och uppläggning av fördjupningsarbetet

Mål för fördjupningsarbetet så som läraren formulerade dem inför klassen var att
eleverna skulle lära sig tillräckligt mycket för att komma fram till ett eget ställnings-
tagande i fråga om fördelar och nackdelar med ett svenskt EU-medlemskap. Detta
ställningstagande skulle grundas i djupa sakkunskaper. Vid flera tillfällen betonade
läraren inför eleverna att uppgiften innebar att de skulle göra en analys, att de skulle
väga för- och nackdelar mot varandra och resonera om dem i sin redovisning. Arbe-
tet fick inte bli ett staplande av fakta om EU utan skulle utmynna i ana-lytiska
resonemang.

Läraren betonade vidare att eleverna skulle arbeta självständigt. Informations-
material skulle inte serveras av läraren utan eleverna skulle själva vara mycket aktiva
i biblioteket. Läraren meddelade att biblioteket nyligen hade blivit uppkopplat till
aktuella EG-databaser, som fanns tillgängliga för eleverna.
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En speciell form av informationssökning skulle företas, där eleverna skulle inter-
vjua olika experter och makthavare om konsekvenser av ett eventuellt svenskt EU-
medlemskap. Eleverna skulle själva välja ut experter, ta kontakt och beställa tid för
intervju. Klassen skulle resa till Stockholm i slutet av februari för dessa intervjuer.
Arbetet skulle läggas upp så att alla elever skaffade information och läste in sig så väl
i ämnet att de kunde tala med experterna i Stockholm på expertnivå. Två månader
skulle således användas för studier som en förberedelse för intervjuerna i Stock-
holm.

Arbetet skulle redovisas på tre olika sätt: 1) en kort presentation inför klassen av
vad man kommit fram till, 2) en debatt i klassen om fördelar och nackdelar av
svenskt EU-medlemskap, 3) en rapport på ca 20 sidor, där eleverna i skriftlig form
resonerade om ämnet.

Läraren beskrev en tidplan för klassen som visade hur arbetets olika faser skulle
avlösa varandra och när det hela skulle vara avslutat.

Arbetet skulle genomföras i grupper, där varje grupp skulle studera konsekvenser
av svenskt EU-medlemskap på ett delområde, t ex konsekvenser för miljön eller
försvarspolitiken.

4.2.4 Klassens genomförande av fördjupningsarbetet

Läraren inledde fördjupningsarbetet genom att under ett par lektioner dels presen-
tera syfte och uppläggning, dels presentera en kort introduktion om EU. Han de-
klarerade sin egen ståndpunkt, att han var mycket tveksam till frågan om svenskt
EU-medlemskap och att han inte visste hur han skulle rösta i folkomröstningen.
En opinionsundersökning genom handuppräckning gjordes i klassen och det vi-
sade sig att 2 elever tänkte rösta ja, 2 skulle rösta nej, 14 visste inte (resten av ele-
verna var frånvarande).

Lärarens introduktion av EU på knappt två lektioner gav en kort historik från
1920-talet och framåt (paneuropatanken, Churchill, Europarörelsen, Marshall-
hjälpen, Jean Monnet, Robert Schumann). Han talade om Parisfördraget 1951 och
Romfördraget 1957 som EU:s grundlagar och beskrev den vidare utvecklingen ge-
nom de olika fördragen (Vitboken och de 300 besluten 1985, Enhetsakten 1986).
Det aktuella läget 1993 beskrevs genom Maastricht-avtalet och planen på EMU.
EU:s organisation presenterades kort genom de fyra ledande beslutande organen
(Rådet, Kommissionen, Parlamentet, Domstolen). Läraren gav därefter en snabb
historik över Sveriges förhållande till EU och dess föregångare, varefter han mycket
kort beskrev ståndpunkter utifrån två renodlade partipolitiska perspektiv, ett höger
och ett vänster.

Med hjälp av brain-storming beslutade klassen härefter vilka områden som skulle
studeras som delämnen. Valet av delämne och grupp blev komplicerat och tog
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längre tid än läraren hade planerat2. Till sist bildades fem grupper utifrån följande
ämnen: 1) arbetsmarknad, 2) försvar och neutralitet, 3) miljö, 4) näringsliv och
konkurrens, 5) utbildning och forskning.

Gruppernas första uppgift var att formulera tre till fem problemställningar (frå-
geställningar) för arbetet. Läraren underströk att dessa skulle formuleras analytiskt
och gav exempel på vad han menade: ”Vilka åsikter kan man ha om... Vad kommer
att hända om... Vilka skillnader....?. Formulera er gärna provocerande! Frågorna
skall inte ha några givna svar.” Han uppmuntrade eleverna att gå till biblioteket för
att finna information och att sätta sig in i ämnet. Detta skulle ge dem en bättre
grund för att konstruera användbara frågeställningar. Ett par lektioner ägnades åt
detta arbete. Eleverna rörde sig mellan klassrum och bibliotek och grupperna prö-
vade aktivt olika sätt att hantera sina ämnen genom möjliga frågeställningar. Lära-
ren gav aktiv handledning. Han tog fasta på frågor som eleverna ställde om ämnet
och hjälpte dem framför allt att strukturera ämnena med hjälp av frågeställningar.
Eleverna påbörjade informationssökningen direkt, medan de arbetade med att
komma fram till användbara frågeställningar. Under denna period intervjuades
eleverna första gången (10-17 december). När terminen avbröts för jullov uppma-
nades eleverna att fortsätta tänka under lovet. I januari efter ytterligare någon lek-
tion hade samtliga grupper fått sina frågeställningar godkända av läraren.

Detta blev signalen till ett par veckor av intensiv informationssökning för eleverna.
De vistades mycket i biblioteket under denna fas av arbetet. Utöver gymnasiebib-
lioteket vände sig eleverna till kommunbibliotek och länsbibliotek liksom till andra
institutioner och organisationer som spred EU-information. Från och med mitten
av januari inledde eleverna förberedelser för Stockholmsresan genom att ta kontak-
ter, ringa samtal och skriva brev till olika tänkbara institutioner, myndigheter och
personer. En del frustration uppstod, då eleverna upptäckte hur svårt det var att få
tag på upptagna makthavare i departement och myndigheter. En hel del lektionstid
ägnades åt sådana kontaktförsök. Under denna period intervjuades eleverna andra
gången (21-28januari).

Informationssökningen betraktades som i huvudsak avslutad i slutet av januari
och avlöstes av en period av inläsning i ämnet. Några elever hade hunnit läsa in sig
en del vid andra intervjutillfället, medan andra främst samlat material och ännu
inte börjat läsa. Det primära målet för inläsningen var att eleverna skulle bli så väl
insatta i ämnet att deras frågor till intervjupersonerna i Stockholm skulle ge precis
och användbar information. Stockholms-resan fungerade som blåslampa i arbetet
också därför att eleverna var mycket måna om att framstå som kunniga och väl
insatta i ämnet inför samtalen med olika experter. Läraren hade uppmuntrat denna
inställning och det kom fram i elevintervjuer att flera av eleverna kände det som ett
jättestort prov att intervjua makthavare.
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Stockholmsresan inföll 22-24 februari och eleverna genomförde en rad studie-
besök och intervjuer gruppvis. Varje grupp gjorde mellan tre och tio intervjuer
med företrädare för regeringen, näringslivet, olika myndigheter och organisationer,
t ex näringsministern, finansministern, statssekreterare i ett par departement, re-
presentanter för LO och SAF, olika politiska partier, riksdagsutskott, organisatio-
ner som Svenska freds m fl. Hela klassen besökte tillsammans riksdagen.

Sedan eleverna kom tillbaka från Stockholm hade de en hektisk period, då de
skulle skriva sina redovisningar av EU-arbetet. Samtidigt hade de viktiga prov i en
rad andra ämnen och dessutom jobbade de tillsammans på fritiden för att samla in
pengar till en skolresa. Det var deras sista termin i skolan. Rapportskrivandet sköts
upp av samtliga grupper till de sista möjliga dagarna, dvs ett veckoslut före in-
lämningsdagen, en tisdag. De flesta grupperna jobbade med sin rapport dygnet om
under dessa sista dagar. Fyra av grupperna lämnade in sin rapport på utsatt dag,
medan den femte tog ytterligare någon dag på sig på grund av tekniska problem
med en diskett.

Den muntliga redovisningen skedde i två etapper. En lektion ägnades åt att varje
grupp fick 8-10 minuter på sig att redovisa huvuddragen av sitt arbete med tyngd-
punkt på vad den kommit fram till. Trots den korta tiden hann flera elever i varje
grupp berätta om olika delar av gruppens arbete. Eleverna ställde också korta frågor
till varandra mellan grupperna i anslutning till denna gruppredovisning. Följande
lektion genomfördes en debatt i klassen, där eleverna som individer skulle debat-
tera ämnet ”Fördelar och nackdelar av ett svenskt EU-medlemskap”. Eleverna var
mycket olika aktiva i denna debatt. Fyra till fem elever gjorde många inlägg, ett tio-
tal elever gjorde något eller några inlägg, medan sex var tysta. Tre elever deltog ej i
lektionen.

Den avslutande lektionen för hela EU-arbetet ägde rum några veckor senare,
efter påsk. Vid detta tillfälle fick eleverna tillbaka sina rapporter med utförliga kom-
mentarer av läraren. Lektionen ägnades också åt en utvärdering av klassens EU-
arbete, där det kom fram att eleverna var nöjda, eftersom de ansåg att de hade lärt
sig mycket inför den viktiga folkomröstningen. De tyckte att Stockholmsresan hade
varit mycket givande och skapat en särskilt karaktär åt EU-arbetet genom kontak-
ten med verkligheten utanför skolan. De var kritiska mot att den muntliga redovis-
ningen av deras stora arbete hade fått ta alltför lite tid i anspråk. Den tredje intervju-
omgången ägde rum under en period i anslutning till denna avslutande lektion
(15-26 april).
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4.3 Genomförande av empirisk studie

4.3.1 Intervjuer

För att kunna följa vad och hur eleverna tänkte under hela arbetet med uppgiften,
dvs för att kunna följa processen, intervjuades eleverna vid tre tillfällen, nämligen
a) i början av arbetet, b) under en fas av intensiv informationsinsamling och c) efter
avslutat arbete.

Intervjuerna var strukturerade och handlade om hur eleverna såg på uppgiften,
vad de lärde sig under arbetet, vad de använde för information och hur de skaffade
denna, vilken hjälp de fick under arbetet (jfr bil 1-3). Dessa strukturerade inter-
vjuer skiljer sig från många andra fenomenografiska intervjuer, vilka ofta är halv-
strukturerade eller mera öppna. En anledning till detta är att det här var flera olika
fenomen som utforskades, både informationssökning och inlärning. Dessutom in-
riktades studien mot både process och resultat. Forskningsfrågornas komplexitet
har givit upphov till att frågor ställts om många olika delar i elevernas inlärningsar-
bete.

Ingen övergripande fråga om hur eleverna såg på informationssökning har ställts,
utan olika delfrågor har formulerats för att försöka ringa in elevernas uppfattningar
av fenomenet informationssökning och informationsanvändning. Intervjufrågorna
är delvis inspirerade av Kuhlthaus modell av informationssökningsprocessen ge-
nom att frågor ställts till eleverna som berör såväl kognitiva (tänkande) som affektiva
och handlingsorienterade aspekter på arbetsprocessen. Kuhlthaus processmodell
har också spelat en roll för att eleverna intervjuats vid tre tillfällen och att frågor
ställts vid varje intervjutillfälle om hur eleverna bedömde vilken information som
var användbar, vilken information de saknade och hur de bedömde, när de hade
tillräckligt med information. Intervjufrågorna är naturligt nog också inspirerade av
fenomenografisk metod just genom att frågor ställts om vad och hur eleverna tänkte
om ämnet och hur de erfor olika delar av inlärningsprocess och informations-
sökningsprocess. Intervjufrågor för att få veta hur eleverna tänkte om ämnet gällde
bl a vilka frågeställningar eleverna arbetade efter, vad de hade lärt sig i ämnet sedan
föregående intervjutillfälle, varför de var för eller emot ett svenskt EU-medlemskap
(jfr bil. 1-3).
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Intervjuerna spelades in på band. Efter varje intervjuomgång avlyssnades ban-
den och frågorna till nästa omgång formulerades med utgångspunkt i vad som kom
fram vid föregående intervjutillfälle. Grundfrågorna var desamma till alla elever,
men följdfrågorna skiftade beroende på vad eleverna svarade.

Intervjuerna varierade i längd. Vid första intervjutillfället varade de mellan 15
och 30 minuter. Vid andra och tredje tillfället varade de mellan 30 och 45 minuter.
Någon enstaka intervju tog uppemot en timma.

Elevintervjuerna genomfördes i avskilda grupprum som låg dels i anslutning till
skolans bibliotek, dels i närheten av expeditionen.

Det var viktigt att alla elever intervjuades ungefär samtidigt för att kunna jäm-
föra deras uppfattningar från samma tidpunkter under arbetsprocessen. För att
intervjua 25 elever samtidigt krävs flera intervjuare. Tre intervjumedhjälpare anlita-
des därför. För kvaliteten på intervjuerna var det avgörande att intervjuarna var väl
införstådda med undersökningens syfte och intervjufrågornas innebörd. Intervju-
medhjälparna fick därför noggranna instruktioner av mig. De läste också förslaget
till forskningsstudie och gjorde övningsintervjuer med gymnasieelever. Övnings-
intervjuerna spelades in på band och hela gruppen av intervjuare, dvs de tre
medhjälparna och jag själv, lyssnade därefter kritiskt på övningsintervjuerna till-
sammans för att träna oss till maximal samstämmighet.

Läraren intervjuades före och efter arbetet. Frågorna till honom handlade om
vilka mål som satts upp för klassens arbete, hans syn på problemorienterad under-
visning och informationssökning i anslutning till sådan undervisning, eventuellt
samarbete mellan honom och bibliotekarien, hans värderingskriterier för bedöm-
ning av elevernas prestationer. Frågorna vid andra intervjutillfället konstruerades
på grundval av vad som kommit fram dels i den första lärarintervjun, dels vad som
kom fram under arbetet som helhet (jfr bil. 4-5). Lärarintervjuerna tog ungefär en
lektion, 40 à 45 minuter, vardera och genomfördes i ett litet avskilt studierum. Vid
den första intervjun var två lärarkandidater, som gjorde praktik i klassen, närva-
rande.

Skolans bibliotekarie intervjuades vid tre tillfällen, nämligen före starten av klas-
sens fördjupningsarbete, under fasen av intensiv handledning till informations-
sökande elever, samt efter avslutat arbete. Frågorna till bibliotekarien handlade om
hennes syn på problemorienterat arbete och på det aktuella fördjupningsarbetet
och bibliotekets roll i sammanhanget, eventuellt samarbete mellan henne och lära-
ren, hennes uppfattning av innehåll och betydelsen av den handledning hon gav
eleverna (jfr bil. 6-8). Intervjufrågorna formulerades successivt efter avlyssning av
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tidigare gjorda intervjuer och observationer. Bibliotekarieintervjuerna genomför-
des i ett grupprum i anslutning till skolans expedition och varade ungefär 1 timme
varje gång.

4.3.2 Kompletterande undersökningsmetoder

Observationer
Utöver intervjuer skedde datainsamling genom deltagande observation i klassen
dels i inledningsskedet av arbetet under några lektioner, dels vid ett par tillfällen i
biblioteket medan eleverna sökte information. Dessutom skedde observation i klass-
rummet under de två lektioner, då den muntliga redovisningen ägde rum, liksom
vid den lektion, då eleverna fick tillbaka sina skriftliga redovisningar med lärarens
kommentarer och bedömning och då klassen hade en gemensam muntlig utvärde-
ring av arbetet som helhet. Observationer gjordes för att få ett allmänt intryck av
klassens arbete. Någon systematisk observation av enskilda elevers aktivitet gjordes
inte.

Skriftlig dokumentation
Ytterligare en del av det empiriska materialet utgörs av elevernas skriftliga redovis-
ningar i form av fem rapporter. Eleverna arbetade i grupper om fem och varje
grupp skrev en rapport. Varje grupp förde också ett slag dagboksanteckningar i
slutet av varje lektion. Dessa anteckningar lämnades in till läraren, som svarade på
dem med uppmuntrande kommentarer, tips, kritiska synpunkter och krävande
uppmaningar. Dagboksanteckningarna utgör ett slag korrespondens mellan lärare
och elever under hela arbetet och är en del av det empiriska materialet. I den skrift-
liga dokumentationen ingår vidare lärarens utförliga skriftliga bedömningar av rap-
porterna.

4.4 Empiriskt material: sammanfattning
Det samlade empiriska materialet omfattar 80 intervjuer, givna av tillsammans 27
personer. Den sammanlagda intervjutiden är ca 42 timmar. Huvuddelen av inter-
vjuerna har skrivits ut ordagrant av mig. Alla intervjuer har dock använts i analy-
sen. De intervjuer som inte skrivits ut ordagrant har avlyssnats upprepade gånger
för att finna relevanta avsnitt utifrån de teman och mönster som urskiljts i intervju-
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utskrifterna. Intervjumaterialet är den tunga delen av det empiriska materialet. Detta
kompletteras av observationsanteckningar och ovan omnämnd skriftlig dokumen-
tation.

4.5 Forskaren och forskningsprocessen
Om eller snarare hur forskaren påverkar den process som undersöks är en grann-
laga fråga. Genom att ställa frågor om vissa bestämda företeelser har jag som fors-
kare förmodligen styrt eleverna mot att uppmärksamma själva informationssöknings-
delen av fördjupningsarbetet mer än de annars skulle ha gjort. Detta kan ha påver-
kat hur de tänkt om informationssökning och -användning under arbetet och hur
de besvarat vissa intervjufrågor. Det finns spår av sådana svar, där många elever var
noga med att betona hur hjälpsam och duktig bibliotekarien hade varit och hur
mycket hon hade betytt för deras arbete. Det förekommer också att någon elev vid
sista intervjutillfället sade att hon i början hade trott att min undersökning skulle
påverka arbetet, men att hon kommit att anse att den inte gjort det. När hon jäm-
förde med andra arbeten för samme lärare menade hon att uppläggningen när det
gällde grad av självständighet för eleverna varit likadan som vid tidigare arbeten.

Min avsikt har varit att inte påverka arbetsprocessen i klassen. Det har inte fun-
nits några inslag av aktionsforskning. Min överenskommelse med läraren var att jag
inte skulle ingripa på något sätt i själva arbetet som eleverna genomförde.

Det är uppenbart att min undersökning påverkat läraren så att han varit mindre
benägen än han annars skulle ha varit att förse eleverna med information inled-
ningsvis i arbetet. Han var införstådd med att min undersökning avsåg att utforska
hur elever sökte information självständigt. I två parallellklasser som samtidigt ge-
nomförde fördjupningsarbeten enligt samma uppläggning introducerade läraren
visst grundläggande informationsmaterial, vilket han inte gjorde i undersöknings-
klassen. Det framkom i intervjuer vid andra intervjutillfället att några elever fått
veta detta och kände sig orättvist behandlade.

Att min närvaro i klassen på något annat sätt skulle påverkat lärarens agerande är
osannolikt. Han var uppenbarligen van att ha lärarkandidater och andra personer
auskulterande i klassen. Vid några lektioner var vi flera auskultanter i klassrummet
samtidigt.

I kvalitativa undersökningar talas ofta om undersökningspersonerna som ”delta-
gare”, t ex Wilson (1990)3. Eleverna i min undersökning har varit deltagande sub-
jekt i den bemärkelsen att det är deras utsagor om deras tankar, känslor och hand-
lingar som utgör stoffet i det empiriska materialet. Jag har försökt se inlärnings-
processen med dem, som Marton formulerat det (1993, jfr ovan avsnitt 4.1.2). De
är inte deltagare i den vidare bemärkelsen att jag har resonerat med dem om tolk-
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ning av intervjuerna eller att de läst och givit synpunkter på intervjuutskrifterna.
Enligt Marton (1994) konstitueras uppfattningarna så som de erfars eller förstås av
intervjupersonerna och intervjuaren tillsammans genom intervjun.

Eftersom jag tillbringade många timmar på den skola där undersökningen gjor-
des och träffade eleverna i undersökningsklassen vid många tillfällen både under
intervjuer och lektioner, lärde jag känna dem tillräckligt för att kunna namnen på
alla och kände mig väl hemma i klassen, innan undersökningen avslutades. Första
gången jag besökte klassen var i början av oktober 1993 och sista gången jag träf-
fade hela klassen samlad var i början av juni 19944. Mina besök sträckte sig alltså
över en stor del av läsåret.

Min förförståelse om denna typ av fördjupningsarbete i en gymnasieklass kan
karaktäriseras som god förtrogenhetskunskap. Jag har en bakgrund som gym-
nasiebibliotekarie i tio år och därefter femton års yrkeserfarenhet som högskol-
lärare. Risken med en sådan förtrogenhet är att den skulle hindra mig från att upp-
täcka något nytt i materialet, några nya intressanta mönster. I analysen av mitt
material har jag allvarligt ansträngt mig att söka upptäcka sådant som tycktes vä-
sentligt för eleverna och sådant som kunde spåras om deras erfarenheter och tankar,
deras sätt att förstå den process de deltog i och ta fasta på detta. Givetvis har jag
samtidigt använt min förförståelse och den kunskap jag har från teori och litteratur
som redovisats ovan (kap. 2), då jag tolkat materialet.

4.6 Analys av empiriskt material
”Kärnan i analysen, det fungerande verktyget – är jämförelsen mellan olika svar.
Man söker ständigt efter likheter och skillnader, likheter och skillnader” (Larsson
1986, s 31). Mitt analysarbete har syftat till att skapa kategorier av elevernas upp-
fattningar av dels informationssökning dels lärande. Aspekter för analys och kate-
gorisering av elevers uppfattningar av och hållningar till de två fenomenen ”hur de
sökt och använt information” respektive ”vad de lärt sig om ämnet” har vuxit fram
genom kontinuerliga och upprepade jämförelser mellan elevernas svar i intervju-
materialet. Jämförelser för att söka likheter och skillnader i ett empiriskt material är
karaktäristiskt för kvalitativ analys (jfr t ex Alvesson & Sköldberg1994;  Hammersley
& Atkinson 1983; Glaser & Strauss 1967; Larsson 1986; Miles & Huberman 1994;
Strauss och Corbin 1990).

Kategorisering av uppfattningar bygger på aspekter som valts utifrån funna lik-
heter och skillnader vid jämförelser mellan innehållet i olika intervjusvar. Val av
aspekter är centralt för den fenomenografiska analysen. Utifrån det fenomen som
utforskas och skall beskrivas väljer forskaren aspekter (jfr Kroksmark 1987, s 237;
Larsson 1986, s 36). Som framgått ovan (avsnitt 3.4 och 4.1.3) byggs kategorier av
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uppfattningar genom analys av intervjuer med olika individer, men de likheter och
skillnader som forskaren bygger analysen på är sådana som kommer fram vid jäm-
förelser mellan olika uppfattningar eller fragment av uppfattningar, inte skillnader
mellan individerna som sådana(jfr t ex Marton 1994 och 1996).

Det innehåll som stått i fokus vid analysen av avhandlingsmaterialet har gällt, å
ena sidan hur eleverna sökt och använt information, å andra sidan vad de lärt sig
om ämnet för fördjupningsarbetet. Redan i ett tidigt skede av undersökningen stod
det klart att det faktum att eleverna genomförde arbetet i grupp spelade stor roll för
arbetsprocess och resultat. En särskild analys genomfördes därför av samspelet inom
grupperna. Analysen av aspekter på grupparbetet bygger även den på vad eleverna
berättade i intervjuerna om hur arbetet i deras grupper gått till och hur de såg på
grupparbetet. Denna analys fokuserades på hur grupperna konstituerades, hur ele-
verna organiserade sitt arbete, på samspelet inom grupperna och vilket ämnesintresse
som präglade varje grupp. Resultatet av analysen av gruppsamspelet presenteras i
avhandlingens kapitel 5.

Intervjuerna med läraren och bibliotekarien har analyserats för att belysa kon-
texten för elevernas arbetsprocess och resultat. Resultatet av intervjuerna med lära-
ren och bibliotekarien redovisas i kapitel 5.

4.6.1 Analys av informationssökning och
informationsanvändning

Analysen genomfördes i flera steg, där det första tog fasta på konkreta skillnader
och likheter mellan eleverna avseende vad de sade om när och var de sökte informa-
tion, vilket material de använde och hur de gick tillväga vid informationssökningen,
vilka sökbegrepp och sökvägar de använde. Frågor om elevernas tillvägagångssätt
vid informationssökning, och vilka informationskällor de använde kan ses som
utgångspunkter för den vidare analysen. Sådana frågor har ställts vid varje intervju-
tillfälle (jfr bil. 1-3).

Steg två i analysen har försökt att på en djupare nivå komma underfund med
varför eleverna sökte information så som de sade att de gjorde, varför de valde det
material och de bibliotek de gjorde och hur de använde den information de skaf-
fade. Denna analys bygger på hur eleverna resonerade om sitt arbete, vad som var
lätt eller svårt, hur de kände sig i olika faser, hur de bedömde vad som var använd-
bar information. Denna analys genomfördes också så att jag sökte efter samband
mellan å ena sidan vad samma elev sade om olika delar av arbetet, å andra sidan om
vad olika elever sade om samma fenomen, t ex hur olika elever bedömde vilken
information som var användbar eller när de hade tillräckligt med information. Ef-
ter hand valdes fem aspekter på informationssökning och informationsanvändning
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för kategorisering av elevernas uppfattningar av dessa fenomen. En detaljerad pre-
sentation av vilka aspekter som valts för kategorisering och motiveringar till varför
just dessa valdes inleder kapitel 6, där resultatet av analysen presenteras.

Som ett led i analysen av samspel mellan process och resultat i elevernas arbete
fokuserades också elevernas inriktning till informationssökning. Denna analys av-
såg att komma underfund med vad eleverna sökte och tog fasta på i informations-
materialet, deras intentioner vid informationssökningen. Resultatet av analysen av
elevernas informationssökning och informationsanvändning presenteras i avhand-
lingens kapitel 6.

4.6.2 Analys av inlärningsprocess och resultat

Analys av inlärningsprocess och resultat med avseende på ämnesinnehållet fokuse-
rade på förändringar i elevernas uppfattningar av ämnet så som de kom till uttryck
vid de tre intervjutillfällena. Aspekten vad eleverna tänkte om ämnet och hur de
tänkte är tätt sammanflätade. Analysen har strävat efter att ta fram både innehållet
i elevernas uppfattningar och hur detta innehåll strukturerades, dvs hur eleverna
tänkte om ämnet. Förändrade sätt att tänka hos eleverna, dvs djupare och mera
komplexa uppfattningar av ämnet innebär att eleverna lärt sig något om ämnet. En
närmare beskrivning av hur analysen genomförts följer i kapitel 7, där elevernas
inlärningsresultat presenteras.

Elevernas inlärningsresultat har också analyserats utifrån lärarens bedömning av
detta. Den skriftliga dokumentationen i form av rapporter och dagböcker har an-
vänts för kompletterande förståelse av hur eleverna använt information och vad de
lärt sig om ämnet. Även observationsanteckningarna har använts till att komplet-
tera min förståelse för klassens arbetsprocess och resultat. Intervjuerna med läraren
gav information om vilka mål och kvalitetskriterier som gällde för klassens för-
djupningsarbete, liksom vad läraren ansåg vara särskilt viktigt när det gällde in-
formationsanvändning i fördjupningsarbetet. Intervjuerna med bibliotekarien har
givit möjlighet till ytterligare ett kompletterande perspektiv på elevernas informa-
tionsanvändning.

Resultatet av inlärningsprocess och inlärningsresultat presenteras i avhandlingens
kapitel 7.

4.6.3 Analys av samspel

Utifrån de nämnda två fokus för analys: aspekter på informationsanvändning och
aspekter på inlärningsresultat har två serier av kategorier skapats, vilka beskriver
elevernas uppfattningar av och sätt att erfara informationsanvändning respektive
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deras uppfattningar av ämnet. Resultatet av analyserna av elevernas inriktning och
hållning till informationssökning har fogats in i de två kategorisystemen. I den sista
delen av analysen har dessa kategorisystem speglats mot varandra och mot resulta-
tet av analysen av gruppsamspelet i syfte att urskilja mönster för samspel mellan
informationsanvändning och lärande. I denna del av analysen jämförs variationer i
uppfattningar av informationssökning med variationer i inlärningsresultat.

För att kunna komma fram till hur innehåll och informationssökning samspelar
har jag genom hela analysen strävat efter att separera elevernas uppfattningar av
ämnesinnehåll från deras uppfattningar av information. Inte sällan har denna upp-
delning känts konstruerad eller krystad. Eleverna talade ofta om innehållet i infor-
mationen, när de skulle beskriva exempelvis vad som var användbar information
och varför, eller när och hur de bedömde att de hade tillräckligt med information.
Analysen av informationssökning och informationsanvändning har inriktats mot
hur eleverna tänkte om information – inte hur de tänkte om innehållet i informa-
tionen, det som de troligen egentligen var mer upptagna av. Jag har sett uppdel-
ningen i detta dubbla fokus i analysen som ett medel för mitt åsyftade resultat. Det
är i analysen av inlärningsresultatet som sökarljuset riktats mot vad och hur eleverna
tänkte om innehållet i informationen, dvs om ämnet.

Distinktionen mellan information och innehåll i informationen är således kon-
struerad av mig som forskare. Jag har sett den som ett medel för mitt syfte att
studera samspel mellan de två fenomenen informationssökning och lärande. För
att komma åt detta samspel måste jag som forskare hålla isär de två fenomen. Det
betyder inte att användarna / intervjupersonerna under sin informationssökning
måste göra en sådan åtskillnad.

Det är viktigt för en läsare att lägga märke till att avhandlingen behandlar be-
greppet innehåll på två olika sätt:

a) kategorier av uppfattningar beskrivs genom sitt innehåll, dvs genom vad inter-
vjupersonerna talar om, då de i intervjuerna berättar om och beskriver de feno-
men som intervjun handlar om. Det är således innehållet i intervjuerna som är
grunden för analys och kategorisering av uppfattningar.

b) innehåll som innehåll i ämnet för fördjupningsuppgiften och således hur eleven
uppfattade innehållet i informationen.

Resultatet av analysen av samspel mellan elevernas uppfattningar av informations-
sökning och deras inlärningsresultat presenteras i avhandlingens kapitel 8.
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4.7 Reliabilitet och validitet

4.7.1 Reliabilitet

Resultatet av en fenomenografisk analys är en serie kategorier som så rikt och tyd-
ligt som möjligt skall gestalta innehållet i olika uppfattningar av ett fenomen. Ett
sätt att pröva fenomenografiska forskningsresultat har varit att låta en oberoende
bedömare gå igenom intervjumaterialet och fördela intervjupersonerna i de kate-
gorier som skapats av forskaren. Bedömaren skall på detta sätt pröva om beskriv-
ningarna av kategorierna gör det möjligt att känna igen och identifiera skilda upp-
fattningar i intervjumaterialet. En överensstämmelse om 65 à 70 % av fallen anses
bekräfta ett acceptabelt resultat (Larsson 1986, s 39; Marton 1994, s II). Jag har
övervägt att låta en oberoende bedömare gå igenom mitt material för att placera
intervjupersonerna i de olika huvudkategorier som skapats, men jag har inte ge-
nomfört detta.

Kritik mot metoden att pröva reliabiliteten i fenomenografiska forskningsresul-
tat genom oberoende medbedömare har framförts (Sandberg 1996). Kritiken går
främst ut på att detta sätt att testa resultat är ologiskt i förhållande till fenomeno-
grafins kunskapsteoretiska domän. Krav på oberoende bedömning hör hemma i en
objektivistisk vetenskapstradition, medan fenomenografin stämmer överens med
en vetenskapssyn, där kunskapen alltid är intentionell. Reliabilitet bör i stället upp-
nås och upprätthållas genom ett medvetet förhållningssätt till det egna tolkandet
hos forskaren (”interpretative awareness”, ibid. s 137-140). I detta medvetna tolk-
ningsarbete redovisar forskaren olika steg i analys och tolkningsprocedur. Ett så-
dant förhållningssätt stämmer med intentionell kunskapsteori och är konsekvent
med fenomenografin, enligt Sandberg.

I min avhandling har jag valt att avstå från att låta en oberoende forskare bedöma
kvaliteten i de beskrivningskategorier som skapats genom mina analyser. Det bety-
der inte, att jag i princip tar ställning emot ett sådant förfarande, bara att jag avstår
från det här och nu. Det vore intressant att pröva beskrivningarna av kategorier av
uppfattningar vid ett senare tillfälle. Det viktigaste skälet, som jag ser det, vore
intresset att få veta i vilken grad och hur en eller flera olika forskare skulle känna
igen fenomenet informationssökning genom beskrivningskategorierna, skillnaderna
mellan dem och ursprunget i intervjuerna, inte minst som de flesta framställningar
i biblioteks- och informationsvetenskap har ambitionen att presentera en generell
modell, inte variationer.
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Detta mitt val ställer stora krav på det som Sandberg kallar ”interpretative aware-
ness” hos forskaren. Läsaren måste släppas in på vägen från empiriskt grundmate-
rial till färdigt resultat. Olika steg i analys och tolkningsprocedur skall redovisas
genom ett reflexivt skrivande.

Tolkningsproceduren i en fenomenografisk analys är en hermeneutisk process.
Enligt Alvesson & Sköldberg (1994) är det centrala i en sådan process ”förståelse av
texter, i bokstavlig och/eller bildlig bemärkelse” (s 165). I min undersökning är
elevernas utsagor och beskrivningar-så-som-dessa-visar-sig i intervjuerna den text
som jag som forskare strävar efter att förstå. Min förförståelse i form av teorier och
andra referensramar har redovisats i kapitel 2 och 3. Analys och tolkningar av inter-
vjuerna som görs blir dels beroende av min förförståelse, dels kommer de att vara
beroende av förhållandet mellan del och helhet inom varje intervju och mellan de
olika intervjuerna, dvs mellan delar och helheter i det empiriska materialet. Rimlig-
heten av resultatet kan bedömas dels genom mitt sätt att beskriva olika steg på
vägen, dels genom möjligheten för någon annan att känna igen min beskrivning i
resultatpresentationen. I det senare avseendet skulle en oberoende bedömare kunna
spela en viktig roll, något som jag väljer att skjuta upp till ett senare tillfälle. Jag
väljer därmed att betona att ”Resultatet är dessutom aldrig slutgiltigt, utan alltid
provisoriskt” (Alvesson & Sköldberg1994, s 168).

4.7.2 Validitet

Viss kritik har nyligen framförts mot sådan fenomenografisk forskning som stude-
rar människors uppfattningar av olika fenomen helt frikopplade från något sam-
manhang (i.a. Säljö 1996). Säljö menar att sådan ”ren” (”pure”) fenomenografisk
forskning bortser från risken att intervjuare och intervjuperson aldrig talar om samma
sak, eftersom kommunikation och förståelse i en intervju är en fråga om ömsesidig-
het. Han hävdar, att risk finns att intervjuaren ger sig själv tolkningsföreträde och
att ”It is not up to one individual alone to decide what is being talked about, and
extreme caution is therefore necessary before one individual starts making state-
ments about what an interlocutor is talking about” (ibid. s 23). Säljö hävdar samti-
digt, att i de tidiga fenomenografiska studierna var innehållet i det som intervjuperso-
nerna talade om kopplade till förståelse och erfarande av något som just pågick, där
situationen och sammanhanget skapade möjligheter för en ömsesidig förståelse
mellan forskare och intervjupersoner. ”In the earlier studies, ’content of thinking’
was related to the understanding of something that was currently attended to by
the participants” (ibid.). I det avseendet överenstämmer uppläggningen av min
undersökning mera med den tidiga fenomenografiska inlärningsforskningen, efter-
som den genomförts i en autentisk inlärningssituation, där eleverna befann sig mitt
i den process som var föremål för undersökningen.
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Denna uppläggning liknar också det slags fenomenografiska inlärningsstudier
som Bowden benämner ”developmental phenomenography”, vilken han konstraste-
rar mot ”pure phenomenography” (1996, s 52-53). Developmental phenomeno-
graphy har ett forskningsintresse att utveckla och förändra den värld som forskaren
och undersökningspersonerna verkar i. ”... focus on research which through find-
ing out how people experience some aspect of their world, will enable them or
others to change the way their world operates, normally in a formal educational
setting” (ibid. s 52). I denna typ av fenomenografisk inlärningsforskning ställs
intervjufrågor till personer som är i färd med att lösa ett problem eller genomföra
en uppgift. I intervjuerna ställs vanligtvis inte frågor explicit om det studerade fe-
nomenet, exempelvis i min studie ”Vad är informationssökning?”. Bowden menar,
att ”Phenomena organised around ’What is X?’ questions tend to work against this
intention” (ibid. s 58). Den ansats Bowden förordar är mycket lik uppläggningen
av min avhandlingsstudie. Eleverna i min undersökning tillfrågades inte ex-plicit
om hur de såg på informationssökning, men genom att ställa ett antal frågor om
hur de såg på och närmade sig sin fördjupningsuppgift kunde deras uppfattningar
av olika aspekter på informationssökning ringas in och beskrivas.

Varje metodval medför begränsningar och påverkar det resultat som blir följden,
såväl avseende trovärdighet som giltighet. Jag hoppas kunna bygga upp trovärdig-
het genom att redovisa olika steg och vägval under analysens gång. Giltigheten i
resultatet bör prövas genom vidare forskning. I kapitel 9 återkommer jag till denna
fråga.

Noter

1 Fenomen på organisationsnivån har inte studerats.

2 Betydelsen av svårigheterna med detta val av ämne och grupp beskrivs och analyseras i
kapitel 5.

3 Object or Participant – The Information User in Information Research. Svensk biblioteks-
forskning 1990:3, ss 5-16

4 Själva intervjuundersökningen pågick mellan mitten av december 1993 och mitten av
april 1994.
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Kapitel 5

Kontexten

Den informationssökningsprocess och den inlärningsprocess som studerades i den
empiriska undersökningen ägde rum i en kontext som formades av de individer
som genomförde arbetet, de grupper i vilka eleverna arbetade och andra villkor i
och utanför klassrummet. Jag har valt att studera och redovisa de delar av kontexten
som skapades genom läraren och bibliotekarien, liksom de villkor som påverkade
arbetet genom olika mönster i gruppsamspelet.

5.1 Läraren
Något har framkommit ovan (kap. 4) om hur läraren undervisade och ledde arbe-
tet. Lärarens roll kan ytterligare preciseras på grundval av vad som kom fram i de
två lärarintervjuerna.

Om målen för EU-arbetet
Läraren såg målet som tudelat, dels att eleverna skulle lära sig om EU och eventu-
ellt kunna ta personlig ställning i folkomröstningen, men viktigare ändå var att de
lärde sig ett slags arbets/forskningsprocess. Läraren framhöll att det var viktigt att
eleverna lärde sig att inse att också fakta är laddade med värderingar, att fakta inte
talar för sig själva utan att den som skall använda fakta måste göra sina ställningsta-
ganden och överväganden. Läraren betonade strukturen i arbetssättet. Han ville ge
eleverna en tydligt struktur och han ansåg att det var viktigt att eleverna lärde sig att
planera och strukturera ett arbete. I valet mellan att vissa delämnen skulle studeras
för att täcka ämnet eller att ge frihet åt eleverna att välja, menade han att det vikti-
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gaste var att eleverna arbetade med ett delämne som var tacksamt att bearbeta och
kunde leda till ett gott resultat. Det fick inte vara för smalt eller för brett. Grund-
läggande faktauppgifter som EG:s regelverk, organisationsstruktur eller bakgrunds-
historia ämnade läraren själv presentera i sin första introduktion till ämnet.

Läraren 11: Jag är överhuvud taget inte speciellt intresserad utav att man skaffar
sig sådana här uppslagsboksfakta, eller rättare sagt, det är inte målet för det här
arbetet. Det är snarare en självklarhet att det ingår i grunden och det kan jag
lika gärna tala om för dom direkt som att dom skall gå och ta reda på va. Målet
är i stället att dom skall komma längre. Det handlar inte om att... att söka fakta
utan det handlar om att behandla fakta.

Ett delmål med arbetet var att eleverna skulle lära sig att ”ta för sig i ett demokra-
tiskt samhälle” genom att förlora rädslan för kända namn. De skulle lära sig ta kon-
takt med makthavare för att ställa frågor och diskutera med dem.

Handledning
Katederundervisning förekom i mycket liten omfattning under fördjupningsarbetet.
Läraren uppfattade sin roll främst som handledare. I detta ingick den struktur han
skapade för arbetet genom tidplan, instruktioner om olika faser i arbetet, dagböck-
erna som fungerade som ett slags korrespondens mellan lärare och elever, annan
handledning som han gav dem. Läraren betonade att det var nödvändigt att finnas
tillhands för eleverna. Han ville stå till förfogande för eleverna genom att finnas i
klassrummet eller i biblioteket. Han överlämnade huvuddelen av handledningen
när det gällde informationssökning till bibliotekarien, men det hände att han gav
något tips om informationskällor till elever som frågade honom. Han poängterade
att skolans bibliotek och bibliotekarien var väsentliga tillgångar i för-djupningsarbetet
liksom för liknande andra arbeten och han uttalade stort förtroende för biblioteka-
rien. Han nämnde också att på grund av min undersökning skulle han inte förse
eleverna med något särskilt informationsmaterial att starta med, vilket han gjorde i
parallellklasserna och hade gjort tidigare år i liknande fördjupningsarbeten om EU.
Han menade att det viktigaste var hur eleverna bearbetade och analyserade infor-
mation snarare än att de letade efter fakta.

Läraren 1: Det är viktigare att lära sig hur man hanterar olika kunskapskällor
och det är viktigare att lära sig hur man hanterar analysen utav kunskap och
hur man hanterar andra åsikter än sina egna och hur man drar slutsatser och
hur man... just måste sätta sig in i problem från andra ståndpunkter, andra än
sin egen va. Det tycker jag är viktigt.
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Vid andra intervjutillfället menade läraren att det faktum att han inte försett elever-
na med någon introducerande tryckt information hade förorsakat särskilda svårig-
heter i den undersökta klassen. Han betonade att det inte i första hand var så att
innehållet i sådan information han brukade ge eleverna saknades utan det var in-
gångar till olika informationsvägar och informationsproducenter som försvårades
för eleverna, t ex Utrikespolitiska institutet. Han menade att just sådana ”dörrar”
till information hade blivit svårare för eleverna att upptäcka genom att de sökt all
information på egen hand.

Läraren påpekade att handledning ibland kunde behövas, ifall någon grupp inte
fungerade bra. Ingenting nämndes om handledning för själva skrivarbetet.

Bedömningskriterier
Vid den sista intervjun redovisade läraren sina bedömningskriterier. Han berättade
att han tog hänsyn till alla olika delar av elevernas arbete: dagböcker och formalia i
rapporterna, problemorientering av innehållet och kvaliteten på analysen i rappor-
terna liksom på elevernas prestationer vid den muntliga delen av redovisningen.
Han värderade analysen särskilt högt:

Läraren 2: Och för det tredje, /—/, och det är ju själva klon i arbetet, det är ju
att man lyckas nå en analys, att man kan liksom göra en bedömning på dom
problemen man lyckas hitta, att man kan göra en bedömning av huruvida ett
alternativ ger ett bättre resultat än ett annat, att man väldigt gärna i dom fallen
också redovisar sina egna, ja sin egen forskningsgärning. Det är ju det, i det lilla
så är det det dom håller på med va. Och det är dom sakerna som jag vill hitta
och som jag tycker är dom viktiga sakerna: att dom har problemställningar, att
dom tagit hänsyn till dom, att dom har problemorienterad redovisning och att
man försöker nå en analysnivå.

Lärarens skriftliga bedömningar av elevernas rapporter var konsekventa med de
kriterier han formulerade i intervjun. Min uppfattning är att läraren ställt höga
krav på eleverna, att han varit noga med att precisera dessa krav för eleverna liksom
att skapa en fast struktur för arbetet genom uppläggning, tidplan, redovisnings-
former, handledning och rådgivning. Han har samtidigt lagt ett stort ansvar på
eleverna själva att genomföra sina arbeten.
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5.2 Bibliotekarien
Tyngdpunkten i bibliotekariens insatser under EU-arbetet så som det kommer fram
i de tre intervjuerna med henne, har legat på dels att skaffa material genom att
bygga upp ett mediabestånd som passade för studier om EU, dels att handleda och
hjälpa elever vid informationssökning.

Mediabestånd
Gymnasiebiblioteket var välförsett med litteratur som kunde vara relevant för stu-
dier om EU och eventuella följder av svenskt medlemskap, enligt bibliotekarien.
Beståndet hade byggts upp under flera år, eftersom olika klasser under flera läsår
tidigare studerat EU-frågor. Bibliotekarien var väl införstådd med att tre klasser
skulle göra fördjupningsarbete om EU för samme lärare. Hon hade förberett detta
genom ytterligare förstärkning av bibliotekets mediabestånd och genom att delta i
utbildningar om EU-information. En vidare beståndsuppbyggnad skedde succes-
sivt under undersökningsperiodens EU-arbete, eftersom det under vintern och vå-
ren 1993/94 hände mycket på området Sverige och EU. Information producerades
och spreds till medborgarna inför folkomröstningen som skulle äga rum i novem-
ber 1994. Sekretariatet för Europainformation inrättades och en mängd informa-
tionsmaterial publicerades och spreds via bibliotek, där gymnasiebibliotek fanns
bland de bibliotek som prioriterades särskilt. Västerköpings gymnasiebibliotek kopp-
lades upp mot de fyra EG-databaser som skapades. EG-databaserna innehöll infor-
mation i fulltext, t ex frågor och svar om EU, eller olika avtalstexter gällande EU.
Bibliotekarien deltog i olika utbildningsdagar om EU-information vid flera tillfäl-
len under den period fördjupningsarbetet pågick. Biblioteket samlade också en del
organisationsmaterial från Ja- respektive Nej-organisationer.

Biblioteket hade ett i stort sett tillfredsställande bestånd av litteratur som var
relevant för fördjupningsarbeten om EU, enligt bibliotekarien. De brister hon såg
gällde främst att biblioteket borde haft flera exemplar av olika boktitlar, eftersom
tre klasser arbetade samtidigt i samma ämne och det därför var svårt att få böckerna
att räcka till. Det var nödvändigt för eleverna att också skaffa litteratur från andra
bibliotek, vilket inte var någon nackdel enligt bibliotekarien. Tidskriftsartiklar räckte
bättre, eftersom de kunde kopieras i många exemplar. Bibliotekets material kom-
pletterades också av material som fanns på samhällskunskapsinstitutionen.
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Databaser för informationssökning
De databaser som eleverna hade tillgång till för att söka på egen hand var främst två
referensdatabaser för tidskriftsartiklar, Skolsök och Artikelsök (A-sök). Skolsök hade
vid detta gymnasiebibliotek försetts med ett särskilt supplement över artiklar ur
sådana tidskrifter som inte fanns med i de övriga databaserna. Artikelsök fanns i två
versioner, dels på cd-skiva ute i biblioteket, där eleverna själva kunde söka, dels
online i bibliotekariens arbetsrum, där hon fick hjälpa dem att söka. Online-data-
basen var mera aktuell och omfattande än cd-versionen. Även EG-databaserna krävde
bibliotekariens medverkan vid sökningar. Två ytterligare datorer fanns i bibliote-
ket, en för uppslagsverk på cd-rom skiva och en för kommunbibliotekets katalog2.

Handledning
I syfte att hjälpa eleverna att själva söka information hade bibliotekarien gjort en
skriftlig presentation av bibliotekets olika databaser med enkla sökinstruktioner.
Denna presentation fanns i ett häfte som delades ut till eleverna av läraren.

Bibliotekariens insatser för eleverna under EU-arbetet gällde framför allt att skaffa
artiklar, som eleverna funnit referenser till men som saknades i gymnasiebiblioteket.
Sådana artiklar beställdes från kommunbiblioteket, länsbiblioteket eller Biblioteks-
tjänst. Enligt bibliotekarien klarade de flesta elever bra att själva söka i databaserna
och leta fram referenser. Det förekom ganska ofta att hon visade elever hur de skulle
söka i någon databas och sedan överlät åt eleven att själv söka. De tillfällen biblio-
tekarien gjorde sökningar åt elever gällde främst online-databasen A-sök och EG-
databaserna. Eleverna upptäckte efterhand att online-versionen av A-sök som fanns
inne hos bibliotekarien innehöll mer omfattande och aktuell information än den
cd-version som fanns ute i biblioteket. Hon fick också hjälpa en del elever att tolka
referenserna från databaslistor, där olika tidskrifter angavs med förkortningar, som
eleverna inte kände till.

Utöver hjälp med sökning av information och anskaffande av artiklar lånade
bibliotekarien också ibland in böcker från andra bibliotek för eleverna eller köpte
in böcker på elevernas förslag för EU-arbetet.

En praktisk detalj som tog mycket tid för bibliotekarien var att eleverna ringde
många telefonsamtal till Stockholm från bibliotekets telefon, och detta krävde att
bibliotekarien måste beställa samtalen i kommunens växel. Detta skapade köbild-
ning och dröjsmål i arbetet både för eleverna och bibliotekarien. Telefonsamtalen
och EG-databaserna konkurrerade också om samma telefonlinje till biblioteket,
vilket bidrog till dessa praktiska hinder. Sökmetodiken förorsakade inga svårigheter
för eleverna enligt bibliotekarien.
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Bibliotekarien gick inte djupt in i något pedagogiskt arbete. Hon gav inte aktiv
handledning för att hjälpa eleverna att använda informationen, t ex genom att hjälpa
dem att sovra i informationsöverflödet eller tolka några texter. Hon menade att det
inte fanns tid för sådant arbete. Hon var väl förtrogen med uppläggningen av arbe-
tet, dels genom att samme lärare haft klasser tidigare år som arbetat på liknande
sätt, dels genom att hon hade täta men alltid snabba kontakter med läraren under
det aktuella EU-arbetet. När hon skulle karaktärisera sitt samarbete med läraren i
sista intervjun sade hon, att ”han bestämmer och jag hjälper till där det behövs”.
Men hon påpekade också att han skapade sådana strukturer för arbetet, att en bib-
liotekarie behövdes. Hon var inte närmare insatt i vilka mål som ställts upp för EU-
arbetet eller hur elevernas rapporter såg ut eller hur läraren bedömde dessa.

Bibliotekarien hade mycket goda kontakter med både elever och lärare under
fördjupningsarbetet. Hon lärde känna alla klassens elever vid namn och hon deltog
i studieresan till Stockholm. Bibliotekarien tyckte sig märka att den klass, där jag
följde fördjupningsarbetet, sökte information mer aktivt än parallellklasserna på
ekonomisk linje. De tog sig mera tid för informationssökning, de följde upp sina
frågor längre, de var mera envisa för att få fram information. Hon menade att detta
kunde bero på att undersökningsklassen var naturvetare, som oftast är särskilt ambi-
tiösa, men det kunde också bero på att min undersökning gjorde informations-
sökningen lite extra märkvärdig.

Det som bibliotekarien berättade i intervjuerna om sina handledningsinsatser
och vad eleverna mest begärt hennes hjälp med stämmer väl med vad eleverna
berättade i intervjuerna om vilken hjälp de fått av bibliotekarien. Denna hjälp har
framför allt gällt att skaffa material och i viss mån att göra sökningar tillsammans
med eleverna i olika online-databaser. Kontakterna med läraren har varit snabba
men viktiga och goda.

5.3 Gruppdynamiska mönster
Tidigt i den empiriska undersökningen stod det klart att det faktum att eleverna
genomförde fördjupningsarbetet om EU i grupper starkt påverkade arbetsprocessen.
Detta framkom tydligt vid observation i klassrummet under den lektion då grup-
perna skulle formeras och eleverna skulle välja delämne för sitt EU-arbete. Stäm-
ningen i klassen blev laddad, eftersom det rådde delade meningar om ifall ämnesva-
let skulle styra gruppindelningen, eller om bildandet av grupper skulle föregå
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ämnesvalet. Hur grupper bildades och ämnen valdes framstod som en oerhört vä-
sentlig fråga för eleverna. Vid varje intervjutillfälle svarade eleverna sedan på frågor
som berörde gruppernas arbete, t ex hur och när de träffades i gruppen, hur de för-
delade ansvaret mellan sig i gruppen, vilka uppfattningar eleverna hade om samspe-
let inom gruppen (jfr bil. 1-3).

Efter några introduktionslektioner skulle klassen den 10 december bestämma
vilka delområden av alla tänkbara möjliga på EU-området som man skulle arbeta
med liksom vem som skulle jobba med vilket delämne. Lektionen inleddes med
brain-storming om tänkbara delämnen och efter en delvis förvirrad process, där
elevernas önskemål bröts mot varandra avslutades lektionen med att fem grupper
bildats med fem elever i varje grupp och där följande delämnen skulle behandlas:

• Arbetsmarknad (Agneta, Alex, Anders, Annika, Anton)
• Försvar och neutralitet (Fanny, Felix, Filip, Fredrik, Frida)
• Miljö (Madeleine, Maja, Marianne, Matilda, Mona)
• Näringsliv och konkurrens (Nadja, Niklas, Nils, Nina, Nora)
• Utbildning och forskning (Ulla, Ulla-Karin, Ulrika, Urban, Ursula)3.

Analysen av samspelet inom grupperna har gjorts utifrån fyra aspekter, vilka i sin
tur växte fram genom jämförelser mellan likheter och skillnader i elevernas inter-
vjusvar: 1) Hur bildades gruppen? Valdes ämne eller ”rätt gruppmedlemmar”? 2)
Hur organiserades grupparbetet? Hur fördelades ansvaret mellan gruppens med-
lemmar? 3) Intensitet och progression i arbetet: Hur ofta, när och var möttes grup-
pen? Hur framskred gruppens arbete? 4) Elevernas uppfattningar om grupparbete i
allmänhet och om samspelet i den grupp de nu arbetade i.

Utifrån dessa fyra aspekter framträdde följande mönster för gruppernas arbete.

5.3.1 Grupp Arbetsmarknad

Ämnesval eller gruppkamrater
Denna grupp drevs inte av något utpräglat intresse för sitt delämne. Endast en
person (Agneta) var personligen intresserad av delämnet. Trots att han var öppet
ointresserad av delämnet placerades Anders av läraren i denna grupp, eftersom han
var frånvarande den lektion då gruppindelningen gjordes. Andra elever i gruppen
skulle föredragit ett annat ämne, men accepterade ämnet ”arbetsmarknad” och tyckte
det var OK. Elevernas ämnesintresse förändrades inte under arbetets gång. Med-
lemmarna i denna grupp hamnade där mer eller mindre av en tillfällighet.

Gruppen formulerade fyra frågeställningar gemensamt: ”1) Hur påverkas arbets-
lösheten i Sverige när vi går med i EU? 2) Hur kommer jobben och dess arbetsupp-
gifter att påverkas? 3) Kommer arbetsmarknadens parters inflytande att öka eller
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minska om vi går med i EU? 4) Kommer jämnställdheten mellan könen att föränd-
ras om vi går med i EU?” (citat ur gruppdagbok).

Organisation och ansvarsfördelning
Sedan frågeställningarna formulerats delade eleverna upp arbetet emellan sig, då
det gällde att söka information och skaffa material, liksom arbetet med att läsa in
material. Planen var att var och en skulle läsa in sin del av materialet och därefter
skulle materialet rotera mellan medlemmarna i gruppen tills alla läst allt. Anton
ansvarade för kontakterna med Stockholm. Två av eleverna deltog inte i Stock-
holms-resan, vilket försvårade gruppens skriftliga redovisning. Eleverna skrev indi-
viduellt eller i par om var sin frågeställning och lämnade sina bidrag till en av
eleverna som tog huvudansvaret för slutredigeringen av gruppens rapport.

Intensitet
Denna grupp träffades aldrig utanför skolan. Från december till mars använde de
enbart lektionstid för gemensamma angelägenheter som planering, avstämning och
diskussion av inläst material liksom förberedelser för Stockholms-resan. De hade
svårt att få tid för gruppmöten utanför lektionstid, eftersom flera var sjuka, några
idrottade och en arbetade extra vid sidan av skolarbetet. Några var inställda på att
prioritera pluggandet inför centralprov i fysik, som ägde rum i början av mars och
lät därför EU-arbetet ligga nere en period.

Gruppsamspel
Tidigt under arbetet fanns i denna grupp både förhoppningar om gott samarbete
och en viss nyfikenhet på varandra i gruppen, eftersom dessa elever inte tidigare
arbetat tillsammans. Hos några fanns också en viss oro för att Anders, som blivit
”tvångsplacerad” till ämne och grupp inte skulle komma att smälta in i arbetet.
Anders själv uttryckte aversion mot delämnet vid både andra och tredje intervju-
tillfället. Han skulle föredragit att få arbeta med antingen miljöfrågor eller försvars-
frågor. Vid första intervjun visste han ännu inte vilket ämne han skulle studera. Tre
elever var positiva till grupparbete i allmänhet. De tyckte det var skönt att arbeta i
grupp, för då kan man hjälpas åt att förstå och dela ansvar för olika arbetsuppgifter,
men de såg samtidigt en risk att man i en grupp kan smita undan ansvar. Alla elever
betonade hur viktigt det är att alla i en grupp bidrar till och tar sitt ansvar för ar-
betet. Detta uppfattades som en förutsättning för ett lyckat grupparbete.

Efter avslutat arbete var inte någon av dessa elever nöjda vare sig med samspelet
inom gruppen eller med sina egna prestationer i arbetet. De uttalade viss självkritik
för att de inte varit tillräckligt engagerade eller flitiga och de var alla mer eller
mindre besvikna över att samspelet i gruppen inte fungerat särskilt väl. De hade
haft delade meningar framför allt om hur och när rapporten skulle skrivas.
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Eleverna i denna grupp hade olika inställning till svenskt medlemskap i EU,
men detta ser inte ut att ha påverkat deras fördjupningsarbete.

5.3.2 Grupp Försvar och neutralitet

 Ämnesval eller gruppkamrater
För eleverna i denna grupp var gruppsammansättningen viktigare än ämnet. Fyra
elever bestämde sig för att bilda en grupp och valde ett ämne, som de skulle bli
ensamma om. De hade kunnat tänka sig att jobba med ett annat delämne för att
rädda sin grupp. En elev anslöt sig till denna grupp, eftersom hon var särskilt in-
tresserad av ämnet och en annan av eleverna hade ett starkt personligt intresse för
försvarsfrågor. Övriga elever i denna grupp ansåg att ämnet var helt acceptabelt.

Eleverna formulerade tillsammans fyra frågeställningar utan påtagliga problem:
”1) Hur skall Sverige rimligen kunna bibehålla neutraliteten gentemot omvärlden?
Behöver vi ställa oss neutrala i framtiden? 2) Vilka konsekvenser kommer ett svenskt
EU-medlemskap att medföra för vårt försvar? 3) Till hur stor del måste Sverige
underordna sig EU:s gemensamma säkerhetspolitik?, hur mycket kan vi påverka
dessa beslut? 4) Vilka hotbilder kan komma att uppstå i ett framtida Europa” (citat
ur gruppdagbok).

Organisation och ansvarsfördelning
Eleverna i denna grupp delade upp ansvaret för informationssökningen, men det
material i form av artiklar, broschyrer och utdrag ur böcker som de skaffade, sam-
lade de i en gemensam pärm, som i januari var välfylld. Var och en läste igenom det
material han/hon skaffat, slängde sådant som var helt oanvändbart och satte in
resten i den gemensamma pärmen. De underlättade för varandra i gruppen genom
att markera vissa avsnitt i böcker eller vissa artiklar som var särskilt läsvärda. Grup-
pen kom överens om att det var vars och ens ansvar att ta del av det gemensamma
materialet i pärmen. En del särskilt användbart material cirkulerade dessutom mel-
lan gruppmedlemmarna. Sökning och inläsning av material skedde alltså huvud-
sakligen individuellt men med en tydlig inriktning på gruppens gemensamma in-
tresse.

Medlemmarna i denna grupp poängterade ofta att det var viktigt att alla hade en
gemensam kunskapbas, att alla måste ha läst allt.

Fredrik ringde flest samtal för att boka intervjuer i Stockholm. Alla studiebesök
och intervjuer i Stockholm genomfördes av hela gruppen gemensamt.

Slutrapport skrevs gemensamt under några hektiska dygn före inlämningsdagen.
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Intensitet
Eleverna i denna grupp ägnade mycket tid utanför skola och lektioner åt EU-arbe-
tet. På jullovet började de söka information och läsa in sig på ämnet var och en för
sig. Alldeles i början av vårterminen redovisade de sin läsning för varandra i grup-
pen och fick sina frågeställningar godkända av läraren. De kompletterade sitt mate-
rial och ansåg att de hade tillräckligt efter ytterligare en vecka i januari (anteckning
Gruppdagbok 19/1). De läste intensivt hela tiden fram till Stockholms-resan. Re-
dan tre veckor före Stockholm hade de bokat intervjuer med personer på försvars-
departementet, försvarsstaben, EU-utredningen om utrikes- och säkerhetspolitik
samt ledmot i försvarsutskottet (gruppdagbok 1/2 -94).

Lektionerna användes till avstämningar, diskussion av inläst material, strukture-
ring av gruppens gemensamma kunskapsbas, förberedelse för Stockholmsbesöken.

Gruppsamspel
Medlemmarna i denna grupp hade överlag en positiv syn på grupparbete. Vid för-
sta intervjun nämnde både Fanny och Fredrik att de trodde att ett av målen för hela
EU-arbetet var att de skulle lära sig att samarbeta i grupp. Längre fram under arbe-
tet visade det sig också att eleverna uppskattade att de hade olika åsikter i fråga om
svenskt EU-medlemskap. De fann att detta var värdefullt för analysen, när de skrev
sin rapport. Exempelvis Fanny betonade att det var en fördel att eleverna hade olika
åsikter. Detta gav fler infallsvinklar på ämnet.

Arbetet i denna grupp präglades av öppenhet och förtroende men också av krav
på varandra inom gruppen. Lektionsmötena utnyttades för överenskommelser, pla-
nering och sådana uppgifter som kunde föra hela grupparbetet framåt. Eleverna var
uppmärksamma på vad som måste göras av alla tillsammans och vad som kunde
göras individuellt eller i mindre delgrupper.

5.3.3 Grupp Miljö

Ämnesval eller gruppkamrater
Två elever i denna grupp (Madeleine och Marianne) valde i första hand ämne och
var starkt intresserade av miljöfrågor. Övriga tre (Maja, Matilda och Mona) var
nöjda med ämnet och intresserade av miljöfrågor men hade kunnat acceptera ett
annat delämne. Miljö var ett populärt ämne i denna klass av naturvetare. Flera
elever i andra grupper nämnde att de skulle föredragit att arbeta med miljöfrågor.

Denna grupp präglades således inte av någon sammanhållning från början.
Ämnesintresse eller slumpen förde eleverna samman i denna grupp.
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Gruppen fick följande fem frågeställningar godkända direkt efter jullovet: ”1)
Hur kan Sverige påverka EU:s miljöarbete. 2) Vad prioriteras i EU? Miljöhänsyn
eller handelsintressen? 3) Vad blir följden för konsumenterna ur miljöhänsyn vid
medlemskap i EU. 4) Kan vi riskera att produktion flyttas till länder med lägre
miljökrav än Sverige 5) Hur kommer ett medlemskap i EU att påverka Sveriges
framtida ’mängd’ och behandling av kärnavfall och annat miljöfarligt avfall” (citat
ur gruppdagbok).

Organisation och ansvarsfördelning
Eleverna i denna grupp var från början inställda på att gruppen skulle göra alla
delar i arbetet tillsammans. Samtidigt framstod en av eleverna (Madeleine) som
klart ledande och pådrivande i arbetet. Hon lånade böcker på bibliotek i Norrland
under jullovet, läste in sig på ämnet, kom tillbaka hem med litteraturtips och idéer
om frågeställningar. Både Madeleine själv och andra elever i gruppen talade vid
flera intervjutillfällen om Madeleine som kunnig och drivande i arbetet.

I januari hade gruppen gjort en viss uppdelning av inläsning om olika frågeställ-
ningar. Matilda specialiserade sig på konflikten mellan handel och miljö. Marianne
läste in sig på hantering av kärnavfall. Maja tog särskilt ansvar för frågan om Sveri-
ges inflytande i EU. De redovisade sin läsning för varandra och diskuterade de olika
delfrågorna vid gruppmöten.

Rapporten skrevs gemensamt av alla eleverna. Den växte fram utan någon på
förhand överenskommen struktur. Alla hjälptes åt med formuleringar och sam-
manställning av olika textavsnitt.

Intensitet
Gruppen träffades ofta utanför lektionstid och gick snabbt framåt i arbetet. Lektio-
ner användes huvudsakligen till att uträtta sådant som var nödvändigt att göra i
skolan, t ex rådfråga läraren, ringa samtal till Stockholm, skicka faxmeddelanden
liksom avstämningar av hur långt var och en kommit i inläsning av olika texter.

Gruppsamspel
Eleverna i denna grupp hade olika syn på värdet av grupparbete i allmänhet. Två
personer föredrog enskilt arbete, medan övriga tyckte om att arbeta i grupp. En av
eleverna (Maja) uppfattade förmåga att arbeta i grupp som ett mål för hela EU-
arbetet och poängterade i varje intervju hur viktigt det var att alla gjorde allt till-
sammans.
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Maja 14: Grupparbete ska ju alla göra allt. Annars blir det inte ett grupparbete.
/—/ Ja, man samlar material och så börjar man läsa och så skickar... man skickar
runt det så alla har läst allt. Så får man göra. För att det är meningen att alla
skall kunna allt lika bra efteråt. Annars är det inte ett grupparbete.

Maja formulerade sig i liknande termer i januari och april. Hos Maja fanns en stark
och explicit uppfattning av vad ett grupparbete innebar. Hon menade också att det
var svårt att så många skulle bli överens om en text. Man måste ta hänsyn till allas
åsikter och önskemål. Det kunde vara lättare att jobba själv, men det var lärorikt att
jobba med andra.

I denna grupp fanns i december en öppen oro för att gruppen inte skulle fungera
på grund av personliga motsättningar mellan några elever. Under arbetets gång
förbättrades klimatet i gruppen radikalt och efter avslutat arbete var samtliga elever
lättade och nöjda med ett väl genomfört arbete. De menade att denna förbättring
var resultatet av god vilja och medvetna ansträngningar från alla inblandade. Dessa
elever menade också att resultatet av deras arbete förbättrats geom att de hade olika
inställning till svenskt EU-medlemskap. Detta hade givit bättre förutsättningar för
den kritiska analys som läraren önskade i rapporten.

5.3.4 Grupp Näringsliv och konkurrens

Ämnesval eller gruppkamrater
Det överordnade motivet för sammansättningen av denna grupp var ”rätt grupp-
kamrater”. Fyra av de fem eleverna betonade i varje intervju hur viktigt det var att
arbeta med rätt partners. Fyra av eleverna hade bildat en grupp i god tid före lektio-
nen den 10 december då gruppval och ämnesval skulle genomföras. Niklas formu-
lerade mycket tydligt något som ofta återkom i intervjuerna med eleverna i denna
grupp, nämligen att gruppen var helt överordnad ämnesvalet.

Niklas 1: Ja, och om man då har grundförutsättningen att man har en bra
grupp att arbeta i, som man trivs i, då kan man också klara av ett område som
man kanske inte direkt kände sig positivt inställd till från början. Det kan man
ändå klara av och sköta bra, och få bra resultat. Medans ett ämne som man
kanske är intresserad av, det faller direkt på just det här om gruppen inte fung-
erar socialt.
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En elev valde ämnet i första hand, medan de andra från början var rätt likgiltiga för
vilket delämne de skulle studera. Under arbetets gång ökade dessa elevers intresse
för delämnet.

Med möda och en del hjälp från läraren formulerade denna grupp fyra frågeställ-
ningar: ”1) Möjligheterna för svenska statliga monopol att överleva inom EU, samt
hur den inre marknaden kommer att påverka villkoren för framtida statligt ägande.
2) Vilka blir konsekvenserna för svenska företag och industrier, som saluför varor
och tjänster på den svenska marknaden av att stå utanför resp. ingå i EU:s inre
marknad? 3) Vilka blir konsekvenserna för svenska exportinriktade företag och in-
dustrier av att stå utanför resp. ingå i EU:s inre marknad. 4) Sveriges framtida
möjligheter att söka och välja egna handelspartner vid medlemskap i EU” (citat ur
gruppdagbok).

Organisation och ansvarsfördelning
Eleverna i denna grupp samarbetade tätt. De delade upp en del praktiskt arbete
som att formulera brev till intervjupersoner i Stockholm och söka information på
olika ställen, i olika bibliotek och databaser, hos olika organisationer. Insamlat in-
formationsmaterial fördelades mellan eleverna för inläsning, och avsikten var att
allt material skulle cirkulera mellan alla gruppmedlemmar. Denna avsikt fullföljdes
inte, men eleverna informerade varandra grundligt om vad var och en läst för att
skapa en gemensam kunskapsbas i gruppen. Bakom denna strävan att göra ett ge-
mensamt arbete kan man skönja lärarens styrning. Flera av eleverna framhöll att
läraren styrde dem att inte dela upp arbetet mellan sig.

Nadja 2: ...har alltid påpekat att han lägger sig inte i hur vi gör, men han re-
kommenderar absolut inte det... att man... säg att man tar en målsättning (frå-
geställning, min anm.) var eller något i den stilen, utan /—/ grejen är att man
ska ju läsa och jobba tillsammans. /—/ vi riskerar inte att dela upp det sådär,
för att det är inte det som är meningen, utan vi skriver ett grupparbete som ska
göras tillsammans.

Eleverna i denna grupp samarbetade med stort förtroende för varandras ambitioner
och kunskaper. De genomförde alla studiebesök i Stockholm tillsammans, bearbe-
tade sina bandade intervjuer tillsammans, drog slutsatser av dem och skrev sin rap-
port tillsammans.

Intensitet
Gruppen träffades ofta utanför lektionstid. Eleverna talade om hur EU-arbetet på-
gick jämt. De träffades flera gånger redan under jullovet för att diskutera frågeställ-
ningar och uppläggning av arbetet. De utnyttjade håltimmar och raster för att skicka
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iväg fax eller ringa samtal till Stockholm. De diskuterade EU-frågor kontinuerligt
både i skolan och på fritiden såväl med varandra som med elever ur andra grupper
under hela fördjupningsarbetet. Insensiteten i arbetet var hög för denna grupp un-
der hela perioden.

Gruppsamspel
Gruppsammansättningen och samspelet i gruppen var mycket viktig för dessa elever.
De valde gruppkamrater framför ämne och de betonade i varje intervju hur viktigt
det var att samarbetet i gruppen fungerade bra. De var också mycket nöjda med
gruppsammansättningen och satte särskilt värde på att alla hade samma höga ambi-
tioner. Flera av dem föredrog egentligen individuellt arbete (Nina, Nadja, Nils),
eftersom de ansåg att individen inte märks i en grupp.

Medlemmarna i denna grupp framstod som mycket ambitiösa och angelägna
om toppbetyg. Detta påverkade uppfattningen att gruppsammansättningen var så
viktig. Eleverna ville arbeta med kamrater som alla var lika ambitiösa och duktiga,
dels för att nå högsta betyg, dels för att kunna lita på att alla bidrog till det gemen-
samma arbetet. Det var väsentligt att ingen elev kunde åka snålskjuts på de andras
bekostnad. Eleverna var också goda vänner och umgicks på fritiden. Dessa elever
såg ett stort värde i att de hade liknande inställning till EU. Det fanns inga me-
ningsskiljaktigheter i gruppen om innehållet i rapporten.

Nora var den enda eleven i gruppen som inte särskilt betonade gruppsam-
mansättningen. Hon var nöjd med gruppen och påpekade i flera intervjuer att hon
tycker om att arbeta i grupp. Det var bekvämt, gruppmedlemmarna kunde kom-
plettera varandra när det gällde olika kunskaper. Det var praktiskt att kunna dela
upp vissa konkreta uppgifter som telefonsamtal och materialsamlande. Hon me-
nade också att ett grupparbete blir bättre än ett enskilt arbete genom att tillföra
flera synvinklar på ämnet, fler möjligheter att ifrågasätta inläst material.

5.3.5 Grupp Utbildning och forskning

Ämnesval eller gruppkamrater
Elever i denna grupp valde varandra, innan de valde ämne. En elev (Ursula) valde
ämnet i första hand. Alla elever var nöjda med ämnet och intresserade av att få veta
vad som skulle hända på utbildningsområdet vid ett eventuellt svenskt EU-med-
lemskap. De kände att det angick dem, eftersom flera kunde tänka sig att studera
utanför Sverige efter gymnasiet. Urban hade redan egen erfarenhet av ett high school-
år utomlands. Eleverna var således nöjda med både gruppkamrater och ämne från
början. Efter avslutat arbete var de något besvikna på ämnet, eftersom det varit
svårare och mindre intressant än de hoppats på.
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Eleverna formulerade med viss möda och hjälp av läraren fyra frågeställningar:
”[1] Vilka förutsättningar kommer det att finnas för svenska ungdomar att studera
utomlands vid ett medlemskap i EU? [2] Hur kommer svenska grund- och gymna-
sieskolan påverkas vid ett medlemskap i EU? [3] Hur kommer högskole- och uni-
versitetsutbildningar utformas för att de skall bli likvärdiga kunskapsmässigt inom
alla EU-länder? [4] Hur beroende är vi av EU för att utveckla vår forskning?” (citat
ur gruppdagbok).

Organisation och ansvarsfördelning
Eleverna delade upp arbetet mellan sig på så sätt att de individuellt eller parvis
skulle ta särskilt ansvar för inläsning på en frågeställning och också förbereda intervju-
frågor på just den frågeställningens område. Alla skulle ändå sätta sig in i alla fyra
områdena och alla skulle också ställa frågor vid intervjuerna, men någon hade ett
huvudansvar för varje delfråga. De delade upp informationssökning mellan sig på
liknande sätt. Ursula blev sjuk och kunde inte delta i Stockholms-resan, men hon
satte sig noga in i kamraternas erfarenheter och material, lyssnade på bandupp-
tagningar av intervjuerna och diskuterade med resten av gruppen.

Rapporten skrevs av eleverna tillsammans under samma hektiska tre dagar som
övriga grupper.

Intensitet
Gruppen träffades huvudsakligen på lektionstid ända fram till Stockholms-resan.
Inläsning av material skedde individuellt, tills eleverna skulle stämma av sina kun-
skaper och andra konkreta förberedelser inför Stockholm. De utnyttjade lektio-
nerna för att söka information i skolbiblioteket och för praktiska uppgifter som att
ringa telefonsamtal, skriva brev och skicka faxmeddelanden.

Gruppsamspel
Gruppsammansättningen var viktig för dessa elever från början och efter avslutat
arbete ansåg alla elever att gruppen fungerat mycket bra. Alla hade deltagit och
arbetsbördorna hade fördelats jämt. Eleverna i denna grupp var positiva till grupp-
arbete i allmänhet. För Ursula kändes det tryggare att arbeta i grupp än enskilt. Ur-
ban menade att det varit en fördel att kunna diskutera och brainstorma i grupp.
Ulla ansåg att ensam hade det varit svårt att genomföra den analys läraren önskade.
Samspelet i gruppen, då eleverna givit varandra synpunkter och kritik på olika
textavsnitt hade lett till ett bättre resultat än om hon skulle skrivit ensam.

Det sammanfattande intrycket är att denna grupp haft ett gott samarbete. De
hade alla uppfattningen att, om en grupp fungerar bra så leder detta till bättre ar-
betsresultat än om man arbetar enskilt. De menade att i EU-arbetet tog alla ansvar,
ingen tog över ledningen, arbetet förlöpte lugnt och jämt. Eleverna organiserade
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och delade upp arbete och material i samförstånd. De var noga med att utbyta in-
formation, tankar och idéer av inläst material och de var nöjda med resultatet.

5.3.6 Sammanfattning av gruppmönster

Ämnesval eller gruppkamrater
Varje grupp hade sitt eget mönster utifrån de fyra aspekter som valts och redovisats
ovan. Tre grupper ”försvar och neutralitet”, ”näringsliv och konkurrens” och ”ut-
bildning och forskning” bildades utifrån det primära önskemålet om rätt grupp-
kamrater. ”Miljögruppen” sattes samman utifrån elevernas ämnesval och intresse
för ämnet. De elever som arbetade med ”arbetsmarknad” förenades varken av nå-
got ämnesintresse eller genom att de aktivt valt gruppkamrater. Situationens villkor
förde dessa elever samman till en grupp.

Ansvarsfördelning, organisation och intensitet
Tre grupper ”försvar och neutralitet”, ”miljö” och ”näringsliv och konkurrens” or-
ganiserade och genomförde EU-arbetet i nära samarbete, när det gällde att utbyta
information, diskutera, planera, fördela ansvar både individuellt och gemensamt.
De möttes ofta utanför lektionstid. Gruppen ”utbildning och forskning” möttes
något mindre ofta och delade upp arbetet mer emellan sig, men de förlorade inte
kontakten med varandra eller sin gemensamma uppgift. Grupp ”arbetsmarknad”
delade upp ansvaret för de flesta uppgifter inklusive sammanställning av slutrap-
port och de träffades aldrig alla fem utanför lektionstid.

Syn på grupparbete och gruppsamspel
I två grupper ”försvar” och ”utbildning” föredrog alla elever grupparbete framför
enskilt arbete. I ”näringslivsgruppen” föredrog majoriteten av eleverna enskilt ar-
bete, fastän de var mycket nöjda med gruppsammansättningen i EU-arbetet. I
”miljögruppen” var flera elever oroliga i början och lättade och nöjda i slutet, efter-
som gruppsamspelet hade utvecklats mycket bättre än de befarade. Eleverna i
”arbetsmarknadsgruppen” hade olika åsikter om fördelarna med grupparbete eller
enskilt arbete. De blev frustrerade över dåligt gruppsamspel under EU-arbetet.

5.4 Gruppernas hållning
Två huvudskillnader kan skönjas utifrån de många variationer i gruppmönster som
redovisats ovan. Dessa huvudskillnader kan formuleras som skillnader mellan grup-
pernas hållning dels till ämnet och uppgiften, dels till att arbeta i grupp.
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5.4.1 Hållning till ämne och uppgift

Hållning till ämne och uppgift rymmer sådana aspekter som ämnesintresse, inten-
sitet och avsikter med arbetet, organisation av arbetet.

En jämförelse mellan grupperna utifrån deras hållning till ämne och uppgift
visar några grundläggande skillnader. I ”miljögruppen” fanns ett genuint ämnes-
intresse från början till slut i arbetet. Eleverna i ”försvarsgruppen” startade med en
viss nyfikenhet och ett spirande intresse för ämnet som växte sig starkt under arbe-
tet. ”Utbildningsgruppen” inledde med ett uppriktigt ämnesintresse, som mattades
något under arbetets gång. I dessa tre grupper levde ett intresse för uppgiften som
helhet och för delämnet. Gruppen ”näringsliv och konkurrens” intog en hållning
till ämne och uppgift som framför allt gick ut på att nå toppbetyg. Intresset för att
nå topprestation förenade denna grupp snarare än något genuint ämnesintresse.
Ämnesintresset växte under arbetet. ”Arbetsmarknadsgruppen” saknade intresse för
delämnet.

Skillnaden mellan gruppernas hållning till ämne och uppgift ger två kategorier:
Starkt intresse för delämnet och uppgiften som helhet
(”försvar”, ”miljö”, ”utbildning”)

Saknade eller hade svagt intresse för ämnet och uppgiften
(”arbetsmarknad”, ”näringsliv”)

5.4.2 Hållning till gruppsamspel

En jämförelse mellan grupperna när det gäller hållning till grupparbete i allmän-
het och till det specifika EU-arbetet i synnerhet visar på grundläggande skillnader.
Två grupper, ”försvar” och ”utbildning” präglades av att eleverna var positivt in-
ställda till grupparbete och föredrog detta framför enskilt arbete. I ”miljögruppen”
varierade positiva och negativa uppfattningar bland eleverna till grupparbete i all-
mänhet. I EU-arbetet var några elever mycket pådrivande när det gällde hur man
arbetar i grupp och vad som krävs av ett grupparbete. Alla miljögruppens elever
blev mycket nöjda med sitt gruppsamspel under arbetsprocessen.

I ”näringslivsgruppen” föredrog majoriteten av eleverna i allmänhet att arbeta
individuellt, men de fann sig i spelreglerna för EU-arbetet som skulle genomföras i
grupp. De var alla nöjda med gruppsammansättningen utifrån sitt primära mål att
nå toppbetyg, eftersom alla eleverna var ambitiösa och brukade prestera på högsta
nivå. De genomförde sitt grupparbete i gott samspel och med förtroende för varan-
dras insatser.
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I ”arbetsmarknadsgruppen” varierade elevernas inställningar, positiva eller nega-
tiva, till grupparbete i allmänhet. De blev frustrerade och besvikna över bristande
samarbete och samspel inom sin grupp under EU-arbetet. De delade upp arbetet
mellan sig så långt att de förlorade möjligheten till överblick.

Utifrån skillnader mellan grupperna gällande hållning till gruppsamspel kan två
kategorier urskiljas:

 En holistisk hållning till gruppsamspelet
(”försvar”, ”miljö”, ”näringsliv och konkurrens”, ”utbildning”)
Eleverna i dessa grupper hade gruppens gemensamma intressen för ögonen. De
uppfattade gruppens arbete som en helhet. Dessa grupper utvecklade ett nära sam-
spel under EU-arbetet, ofta – men inte alltid – utifrån en positiv grundhållning
bland eleverna till värdet av grupparbete. Eleverna var medvetna om vad som kräv-
des för att lyckas med ett arbete i grupp och de ansträngde sig för att skapa en
gemensam kunskapsbas. De var noga med att informera varandra. I tre av grup-
perna (”försvar”, ”miljö”, ”utbildning”) såg eleverna också ett särskilt värde i att alla
elever i en grupp inte hade samma inställning till EU. De menade att detta gav fler
infallsvinklar, bättre balans i resonemang och analys om fördelar och nackdelar
med svenskt medlemskap.

Atomistisk hållning till gruppsamspel
(”arbetsmarknad”)
Eleverna i denna grupp inriktade sig främst på sina egna individuella delar av arbe-
tet. De saknade ett grepp om helheten av gruppens gemensamma uppgift. Flera av
eleverna i denna grupp var positiva till grupparbete i allmänhet, eftersom de kände
sig tryggare i en grupp än ensamma. De menade att i en grupp kan man hjälpa
varandra, man delar ett tungt ansvar. Förutsättningen, poängterade dessa elever,
var att gruppen fungerade bra, vilket deras grupp inte gjorde i EU-arbetet. Dessa
elever saknade ofta både självförtroende och förtroende för varandra. Gruppen hade
inte något möte utanför lektionstid. De drev uppdelningen av arbetet mellan sig så
långt att de jobbade mer individuellt eller parvis än i grupp.

Grupperna kan placeras i en fyrfältsmodell utifrån den kategorisering som pre-
senterats ovan. X-axeln sträcker sig från negativ till positiv hållning till grupp-
samspelet. Y-axelns poler spänner mellan starkt ämnesintresse och svagt ämnes-
intresse.
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Figur 5.1. Placering i fyrfältsmodell av gruppernas hållning enligt kategoriseringen ovan

Figuren visar att fyra av grupperna hamnar i en klunga som präglas av en positiv
hållning till gruppsamspelet. Tre av dessa grupper hade också starkt eller ganska
starkt ämnesintresse. Näringslivsgruppen hamnar i en position som visar på posi-
tivt gruppsamspel men svagare ämnesintresse. Arbetsmarknadsgruppen hamnar i
minuskvadranten både avseende ämnesintresse och gruppsamspel.

5.4.3 Kategorisering

Utifrån de två aspekterna, a) gruppens intresse för ämne och uppgift och b) grup-
pens hållning till gruppsamspelet, kan tre kategorier skapas:

X. Svagt ämnesintresse och atomistisk hållning till gruppen
(”arbetsmarknad”)
”Arbetsmarknadsgruppen” saknade ett starkt ämnesintresse och den dominerande
inställningen till grupparbete i allmänhet var att det var tryggare att arbeta i grupp
än enskilt. Denna grupp präglades av otydlig ansvarsfördelning, långt driven upp-
delning av arbetet, frustration över gruppsamspelet, en atomistisk hållning till grup-
pen.

Y. Mindre starkt ämnesintresse, annat överordnat intresse, holistisk hållning till grup-
pen
(”näringsliv”)
Denna grupp hade ett visst ämnesintresse men ett överordnat intresse att prestera
toppresultat. I denna grupp föredrog majoriteten av eleverna enskilt arbete i all-
mänhet men alla var mycket nöjda med den aktuella gruppsammansättningen.
Denna grupp präglades av öppenhet, förtroende, gemensamt ansvarstagande och

          +
  Miljö
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  Utbildning

                 -  + Gruppsamspel
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jämnt fördelade arbetsinsatser, således en holistisk hållning till gruppen. Skillnaden
mellan denna grupp och de tre grupperna i kategori Z gällde ämnesintresse respek-
tive inställning till grupparbete i allmänhet.

Z. Starkt ämnesintresse och holistisk hållning till gruppen
(”försvar”, ”miljö”, ”utbildning”)
Dessa tre grupper hade starkt ämnesintresse och var överlag positiva till såväl grupp-
arbete i allmänhet som den grupp de nu arbetade i. Dessa grupper präglades i det
aktuella grupparbetet av öppenhet, förtroende, tydlig ansvarsfördelning och jämt
fördelade arbetsbördor, dvs en holistisk hållning till gruppen.

Analysen av gruppaspekter på klassens fördjupningsarbete gjorde det möjligt att
bilda tre kategorier. Samspelet mellan dessa kategorier och aspekter på informa-
tionssökning och inlärning skall redovisas och diskuteras i kapitel 8.

Kapitel 5 har presenterat delar av kontexten för elevernas fördjupningsarbete.
Den del av kontexten som relaterar till undervisningsnivån (jfr fig. 4.1) byggde på
intervjuer med läraren och bibliotekarien. Den del av kontexten som relaterar till
inlärningsnivån (jfr fig. 4.1) byggde på vad som kommit fram i elevintervjuerna
om elevernas syn på och erfarenheter av gruppsamspel. Avsikten i detta kapitel var
att ge kontextuella perspektiv på hur eleverna erfarit informationssökning och in-
lärning i fördjupningsarbetet.

Noter

1 Nummer efter namn på intervjuperson indikerar ordningsnummer på intervjun: ”Lära-
ren 1” = första intervjutillfället med läraren.

2 Då den empiriska undersökningen genomfördes läsåret 1993/94 var varken skolan eller
något av de bibliotek eleverna använde uppkopplade mot Internet.

3 Namnen på eleverna är fingerade. De har valts så att de kan göra det lättare för en läsare
att hålla reda på olika intervjupersoner. Elever med namn på A arbetade med delämnet
”Arbetsmarknad”, osv.

4 Nummer efter namn i inledning av intervjucitat indikerar om citatet är hämtat ur första,
andra eller tredje intervjun.



128

Kapitel 6

Informationssökning och
informationsanvändning

Men om man lyckas avhålla sig från att leta efter en mening i det
som skett, skall man kanske få syn på någonting...
(Claes Hylinger)

6.1 Analysens steg
Elevernas uppfattningar av informationssökning och informationsanvändning har
utgjort ett fokus i analysen. Som nämndes ovan (avsnitt 4.6.1) har denna analys
genomförts i flera steg, där det första tog fasta på konkreta skillnader och likheter
mellan eleverna avseende sökvägar och sökbegrepp. Nästa steg, på en djupare nivå,
har försökt komma underfund med varför eleverna sökte och använde information
så som de sade att de gjorde. Genom fenomenografisk analys beskrivs hur eleverna
tänkte om och erfor informationssökning och informationsanvändning under
fördjupningsarbetet. Skillnader och likheter mellan elevernas sätt att tänka och re-
sonera om informationssökning och informationsanvändning har bildat underlag
för mitt val av aspekter för kategorisering (jfr avsnitt 6.3).

I min strävan att utforska och förstå elevernas informationssökning har jag rela-
terat kategoriseringen av elevernas uppfattningar och sätt att erfara informations-
sökning och informationsanvändning till vad eleverna berättat om hur de handlat
under informationssökningsprocessen. Kopplingen mellan uppfattningskategorierna
av (eller sätten att erfara) informationssökning och elevernas handlande har stöd i
fenomenografins antagande, att elevernas beskrivningar av hur de erfarit inlärnings-
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och informationssökningsprocessen har betydelse för hur de handlat under arbetet
(jfr avsnitt 4.1.2). Enligt Marton (1996) antar fenomenografin att människor han-
terar situationer och fenomen i världen utifrån hur de tänker om och erfar dessa
fenomen. Förmågan att handla på ett visst sätt återspeglar således förmågan att
erfara något på ett visst sätt. Handlingar och uppfattningar är logiskt samman-
vävda med varandra (Marton 1996, s 178).

6.2 Sökvägar och sökbegrepp
I den inledande fasen av analysen tog jag fasta på konkreta skillnader och likheter
mellan eleverna avseende när och var de sökte information, vilket material de an-
vände, hur de gick tillväga vid informationssökningen, vilka sökbegrepp och sök-
vägar de använde. Frågor om elevernas tillvägagångssätt vid informationssökning
och vilka informationskällor de använde är centrala för att utforska hur eleverna
erfarit informationssökningsprocessen. Sådana frågor har ställts vid varje intervju-
tillfälle (jfr bil.1-3)

Avsnittet om elevernas sökvägar och sökbegrepp bygger helt på vad eleverna sagt
i intervjuerna. När det står att ”eleverna började söka information i gymnasiebib-
lioteket...” innebär detta att de berättat att de gjorde så. De observationer som ge-
nomfördes i den empiriska undersökningen gav ett allmänt intryck av arbetet i
klassen, men eleverna observerades inte som individer med forskarsiktet inställt på
att kunna jämföra vad individuella elever sagt att de gjort och vad de faktiskt gjort
under arbetet.

6.2.1 Elevernas erfarenheter före EU-arbetet

Alla elever var redan före EU-arbetet vana informationssökare. Alla refererade till
tidigare erfarenheter av självständiga studieuppgifter för samme lärare och för an-
dra lärare, uppgifter som krävt att de skulle söka information på egen hand. De var
väl förtrogna med flera slag av informationskällor och sökvägar, t ex skolbibliotekets
artikelsdatabaser Artikelsök (A-sök) och Skolsök liksom artikelsamlingen Skolans
artikelservice. Många av eleverna kände till, att deras gymnasiebibliotek var väl ut-
rustat för informationssökning om EG genom särskilda EG-databaser.

Några av eleverna refererade också till hur de tidigare fått lära sig av lärare och
bibliotekarie att söka information i en särskild ordning, där de skulle börja med att
orientera sig i ett ämne med hjälp av en översiktsartikel i någon uppslagsbok. Där-
efter skulle de söka information i artiklar för att senare fördjupa sig i böcker och till
sist söka information via intervjuer, om de inte fann vad de behövde i tryckta käl-
lor.
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6.2.2 Sökvägar i EU-arbetet

Majoriteten av eleverna började söka information i gymnasiebiblioteket för att gå
vidare till andra bibliotek: kommunbiblioteket i Västerköping eller länsbiblioteket,
beläget i en annan kommun1. De allra flesta eleverna började också söka informa-
tion i periodicaartiklar, eftersom ämnet var så aktuellt. Ofta sökte de artikelreferenser
via skolbibliotekets databaser och letade därefter upp artiklarna i olika tidningar
och tidskrifter, i första hand i gymnasiebiblioteket. Böcker lånades företrädesvis
från kommunbiblioteket. När eleverna sökte böcker skedde detta oftast genom
”browsing” längs hyllorna i ett bibliotek.

Alla grupperna skaffade information från olika organisationer och institutioner
utanför skolan såsom Sekretatariatet för Europa-information och kampanj-
organisationerna Nej till EG och Ja till Europa. Eleverna beställde material från
sådana organisationer och fick en hel del tryckt information från dessa. Någon elev
ringde också till Sekretariatet för Europa-information och ställde frågor och fick
svar per telefon. Några grupper skaffade material från politiska partier, miljöorga-
nisationer och andra föreningar.

Intervjuer och studiebesök i Stockholm var en integrerad del av klassens för-
djupningsarbete och innebar en speciell form av informationssamlande, som hela
klassen genomförde2. Genom kontakter med experter och beslutsfattare samlade
eleverna information dels genom intervjuer men också genom att de fick tryckt
information från dessa personer.

Eleverna inriktade sig på att klara informationssökningen på egen hand, utan
hjälp av vare sig bibliotekarie eller lärare. Av läraren fick de hjälp med en förteck-
ning över namn och adresser till topptjänstemän inom statsförvaltningen, riksda-
gen med olika utskott och regeringen. Den kunde eleverna använda för att ta kon-
takter och boka tid inför studieresan till Stockholm.

Bibliotekariens hjälp anlitades framför allt i två slags situationer. Alla elever
nämnde att de fått god hjälp av bibliotekarien genom att hon snabbt skaffade fram
artiklar, som inte fanns på skolan. Referenser till dessa artiklar fann eleverna själva
genom att söka i bibliotekets cd-rom-versioner av ovan nämnda artikeldatabaser.
Ibland bad de om och fick hjälp av bibliotekarien att söka online i A-sök eller i EG-
databaserna. Dessa baser hade eleverna inte tillgång till utan medverkan av biblio-
tekarien. Bibliotekarien hjälpte således främst till med dels att skaffa fram specifikt
material som eleverna frågade efter, dels att göra sökningar online i några olika
databaser. Eleverna talade i mycket positiva ordalag om hur bra hjälp de fått av
bibliotekarien såväl med databassökningar som med anskaffande av sådant mate-
rial som måste beställas från andra bibliotek. Eleverna i grupp ”utbildning” anli-
tade bibliotekariens hjälp för informationssökning mer än övriga elever. Eleverna i
”miljögruppen” anlitade bibliotekariens hjälp mindre än övriga grupper.
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Den tydligaste skillnaden mellan elever avseende vilka sökvägar och sökhjälpmedel
de använt är kvantitativ, dvs begränsat antal sökvägar, bibliotek och typer av källor
kontrasterat mot utnyttjande av flera olika sökvägar, bibliotek och typer av källor.
Eleverna bedömde behovet av att få fram användbar information olika och begrän-
sade eller utvidgade sina sökvägar. Dessa skillnader i sökvägar, typer av material och
antal bibliotek är tydligt knutna till skillnader mellan grupperna. Individuella skill-
nader mellan eleverna kan inte spåras, eftersom eleverna fördelat arbetet mellan sig
inom varje grupp. Den information som samlades uppfattades som gruppens ge-
mensamma tillgång till informationsmaterial. Utifrån en kvantitativ indelning av
vad eleverna berättat i intervjuerna kan grupperna delas in i tre kategorier:

A. Begränsat antal källor, sökvägar och bibliotek
Eleverna i denna kategori utnyttjade i huvudsak ett bibliotek. De sökte främst in-
formation i gymnasiebibliotekets artikeldatabaser. Utöver skolans bibliotek skaf-
fade de information från kampanjorganisationer och genom intervjuer med exper-
ter. (Grupp ”arbetsmarknad”)

B. Utvidgat antal sökvägar, typer av källor och bibliotek
Eleverna i denna kategori sökte information på gymnasiebiblioteket, på kommun-
biblioteket i Västerköping och på länsbiblioteket i grannkommunen. De skaffade
kampanjmaterial från ja- och nej-organisationer och de hämtade information via
massmedia, från olika institutioner liksom genom intervjuer med experter. Typer
av källor de använde var både artiklar, böcker, broschyrer och intervjuer. Sökvägar
var i första hand artikeldatabaser och ”browsing” utefter hyllorna i olika bibliotek.
(Grupperna ”försvar och neutralitet”, ”näringsliv och konkurrens”, ”utbildning och
forskning”)

C. Brett och varierat antal sökvägar, typer av källor och många bibliotek
Elever i denna kategori använde flest olika bibliotek, flest typer av informationskäl-
lor, mest varierade sökvägar. Utöver liknande sökvägar och källtyper som kategori
B utnyttjade de bibliotek långt från hemorten. Bland annat hade de kontakt med
EU-parlamentariker i Danmark och skaffade material från Bryssel. (Grupp ”miljö”)

6.2.3 Sökbegrepp

Eleverna hade skilda uppfattningar av hur sökord kunde kombineras och sökbegrepp
kunde formuleras, då de sökte information i databaser. Några ansåg, att det var
mycket enkelt och de sade sig inte ha haft några svårigheter att få fram information
(jfr kategori B nedan i detta avsnitt). Andra talade om att det inte varit möjligt att
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kombinera olika sökord och eftersom de var rädda att missa viktig information
sökte de på ett ord i taget, fick ett stort antal träffar och läste igenom stora mängder
referenser för att sålla ut sådant som kunde vara relevant för deras arbete. Skillnader
mellan elevernas uppfattningar av formulering av sökbegrepp kan grupperas i två
kategorier:

A. Saknade precision
Dessa elever tyckte det var svårt att formulera sökbegrepp så att de fick fram rele-
vant information. De hade olika sätt att lösa denna svårighet. Somliga gjorde
sökningar som gav ett mycket stort antal träffar och läste igenom alla poster för att
välja ut relevant material (Anton, Fanny, Fredrik, Madeleine, Maja, Ulla, Ulrika,
Ursula).

Fanny 2: Ja först då så använde jag... slog jag då på EU och försvar då men det
gav inte så mycket. Sedan slog jag bara på EU då, och då fick jag upp tusen
poster eller något sådant och så kollade jag igenom alltihop.
I: Tusen?!
Fanny 2: Ja,men det gick ju ganska fort i och för sig, för man såg ju på ett
ungefär vad det handlade om då va. För det var så... det är så himla lätt att man
missar någonting. Sedan så skrev jag ner och sedan så letade jag upp det. Men
det blev inte så många, det blev tjugo stycken någonting.
I: Var det någon av dom ti... gällde det tidskriftsartiklar då eller?
Fanny 2: Ja. Det gjorde det. Ja så det var en hel del. Men så var det också
mycket sådant här olika länder... ja en massa konstigt... så. Men man hittade
mer då... möjligtvis då att jag försökte gå in på något annat kommando då
liksom, så var det skitknäppt.
I: Du menar det var...?
Fanny 2: Alltså man fick liksom inte... man kom inte... man kände det som
man fick inte fram allt va, utan det fanns mer. Så tänkte jag, då tar jag allt, så
satt jag där skitlänge. Det var lite jobbigt, men det gick ju.
I: Gjorde du det själv då alltså?
Fanny 2: Ja, jag och en kompis då.
I: Ja ni var två?
Fanny 2: Ja vi var två. Så... för att en satt och skrev då. Vi printade inte ut
någonting utan vi satt och skrev i stället.
I: Jaha, ni skrev av alla referenserna? Det som ni fick upp på skärmen? Posterna?
Fanny 2: Ja, eller det står liksom så här: tidning A, nummer och sida då, det
skrev vi av då.
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Andra elever i denna kategori undvek databassökningar och sökte information i
böcker i stället för artiklar (Madeleine, Maja).

B. Färdighet och precision
Dessa elever uppfattade informationssökning i de databaser de använt som enkel
och okomplicerad. De hade lätt att formulera sökbegrepp och att tolka den infor-
mation som referenserna gav. De berättade hur de t ex kombinerade ”EU” med
”arbetsmarknad” eller ”näringsliv” eller ”konkurrens” för att söka fram relevant in-
formation. De ansåg det vara enkelt att tolka posterna på skärmen, att förstå vad
artikeln handlade om och i vilken tidskrift den fanns. (Agneta, Alex, Anders, An-
nika, Frida, Nora, Ulla-Karin)

Nora 2: /—/ och även här i skolan då som har jättebra artikelsök, där vi slår på
databaserna då och så... ja slår vi på EU/näringsliv, EU/konkurrens, EU/före-
tag och så kommer alla artiklar som finns i tidningar... typ Veckans affärer och
även då i artikel... ja Göteborgs-Posten och dom... så det är gjort... vi har ma-
terial så det räcker långa vägar.
I: Har du själv då sökt i databaserna?
Nora 2: Mm. Det är väldigt lätt.
I: Jaså det är det?
Nora 2: Ja man skriver och så kommer det ämnesord och... då sätter man bara
EU och då sätter man bara något mer ämnesord och så kommer det upp alla
dom som finns, så kan man läsa vad det är för någonting... vad artiklarna hand-
lar om, så ser man om det är intressant. Är det inte intressant så tar man bort
det... eller så... är dom intressanta så slår man upp dom.
I: Hur ser man om det är intressant?
Nora 2: Ja men... jag vet inte riktigt ifall man kan se det på datorn, men man
skriver ut... så kommer det en lite kort förteckning om vad den handlar om,
om man då ser att det är en intervju ja med någon gubbe om Danmarks nej
till... ja... då kanske man inser att det kanske inte är en så intressant artikel, då
kan man ju ta bort den. Medans andra då.... kanske står att... ja konkurrens-
lagarna i EU:s inre marknad eller något då... då märker man att ’ja den var bra,
den tar vi’. Så det är väldigt käckt så man slipper att springa och leta upp
varenda artikel och läsa igenom... nej den var inte bra... utan man kan sovra
igenom lite från början. Så det tycker jag är käckt... så det har vi gjort en massa.

Alla elever redovisas inte i dessa två kategorier, eftersom alla inte sökt information i
databaser och därför inte i intervjuerna beskrivit hur de själva gått tillväga för att
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formulera sökbegrepp. De hänvisade i stället till någon eller några kamrater i deras
grupp som skött om den del av informationssökningen som skett via databaser.

I: Har det varit lätt att få tag på material?
Ulla 2: Det är mest Urban i gruppen som har fixat det här med materialet, men
det verkar inte ha varit sådär jättesvårt, utan det... Vi hittade hemskt mycket på
det här Skolsök... när vi beställde sedan då... eller det här Artikelsök, så det har
varit jättebra, för där hittade vi... då... vi beställde nog in 15 artiklar eller nå-
gonting så det är...

Några elever påpekade att det hängde på hur duktig man var på data, ifall man hade
lätt för att söka information i databaser (Anders, Ulla, Ulrika, Ursula).

Anders 2: Ja det var jag och Alex som är i vår grupp, för dom andra kan inte
datorer.

*
Ulla 1: Jag brukar fråga ganska mycket, för jag vet inte för... hur datorerna
fungerar speciellt bra, för jag läser inte data och det är mycket som ligger där på
så att ofta... i alla fall, när vi gör arbeten i vanliga fall så... därför så brukar jag
fråga.... bibliotekarien.

Elever nämner om sökbegrepp endast i samband med databaserad artikelsökning.
Endast någon enstaka elev nämnde att hon någonsin använde bibliotekskataloger
för att söka andra typer av material än artiklar. Elevernas normala sökmetod för
annat material än artiklar var ”browsing” i bibliotekens hyllor. Därför har formule-
ring av sökbegrepp inte aktualiserats annat än gällande artikeldatabaser.

Det finns inget samband mellan hur eleverna fördelar sig i olika kategorier uti-
från sökvägar respektive sökbegrepp. Flera av de elever som formulerade sökbegrepp
med färdighet och precision hörde till den grupp som använt begränsat antal källor,
sökvägar och bibliotek (Agneta, Alex, Anders, Annika). Men bland dessa elever
fanns också sådana som använde ett brett urval informationskällor och många bib-
liotek (Frida, Nora, Ulla-Karin). Flera av de elever som saknade precision i sökbe-
grepp hör till de grupper som använt flest sökvägar, typer av källor och många
bibliotek (t ex Fanny, Madeleine).
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6.3 Fenomenografisk analys – val av aspekter
Den djupare nivån i analysen gäller varför eleverna sökte information så som de
sade att de gjorde, varför de valde det material och de bibliotek de gjorde och hur
de använde den information de skaffade. Denna analys har inriktats mot elevernas
tänkande om och erfarenheter av informationssökningen och informationsan-
vändningen, så som detta framträder i intervjuerna (jfr avsnitt 4.6.1 och 6.1).

Vilka aspekter på dessa fenomen som skall väljas för att fånga och beskriva upp-
fattningar är ett val som forskaren gör. Mitt val av aspekter för analys och kategori-
sering härrör dels från avhandlingens syfte och frågeställningar om hur eleverna
sökt och använt information, dels från vad eleverna talade om i intervjuerna när de
beskrev och berättade om hur de erfor informationssökning och informations-
användning, dels från min förförståelse från tidigare redovisad forskning om
informationssökningsprocesser (jfr kap. 2).

6.3.1 Relevanskriterier och informationsmättnad

Frågor om hur informationssökande människor bedömer vad som är användbar
information, dvs relevanskriterier är ett återkommande tema för forskning om in-
formationssökning (jfr ovan avsnitt 2.3.5). Det visade sig också, att eleverna be-
dömde användbarhet i informationen på olika sätt. Här fanns både skillnader mel-
lan olika elever och skillnader i vad samma elev sade vid olika intervjutillfällen.
Därför fick elevernas relevanskriterier bli en aspekt i analysen.

Frågor om hur eleverna bedömde att de hade tillräckligt med material och därför
kunde avsluta sin informationssökning och inrikta sig mot vidare bearbetning av
materialet och redovisning av uppgiften ställdes i varje intervju. Svaren tyder på att
eleverna hade olika sätt att bedöma när de hade tillräckligt med information. Elev-
ernas bedömningar hängde nära ihop dels med deras uppfattningar av hur informa-
tionsöverflöd skulle hanteras, dels med deras uppfattningar av hur många bibliotek
de behövde anlita och hur många olika sökvägar de behövde utnyttja. Inom bib-
lioteks- och informationsvetenskapen är frågan om tillräcklig information ett ofta
återkommande tema och betecknas på amerikanska med termer som ”enough” (i.a.
Kuhlthau 1993a, s 165) eller ”satisficing”(P. Wilson 1996, s 23). En svensk term
för begreppet är informationsmättnad (jfr Höglund & Persson 1985, s 51)3. Krite-
rier för informationsmättnad valdes som en andra aspekt.
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6.3.2 Identifiering av aspekter

Val av ytterligare aspekter för analys och kategorisering växte fram successivt under
upprepade genomläsningar av intervjuutskrifterna och den tolkningsprocess som
då utvecklades. Variationer i vad eleverna talade om och hur de resonerade lyfte
fram ett antal aspekter på hur eleverna erfor informationssökning.

I flera av nedanstående intervjucitat talade eleverna om att de arbetade med stora
mängder information. Hur informationsmängderna skulle hanteras resonerade de
om på delvis olika sätt. Filip framhävde behovet av analys.

Filip 2: ... men eftersom man läser så mycket information från olika håll så blir
det nästan tvärt om... ja det är nästan svårare att bilda några åsikter för det
finns så många sidor i det här... Fast vi ska ju göra en analys av det hela nu i
arbetet, så då får man väl mer...
I: Är det något som har varit särskilt svårt hittills under hela arbete, ända sedan
du startade.
Filip 2: Nej det tycker jag inte. Vi har ju inte haft så mycket hjärngymnastik nu
så att säga, det är mest samla material och läsa... kommer väl sedan när vi ska
formulera och strukturera själva arbetet.

Anton menade, att det var enkelt att skaffa tillräckligt med information men svårt
att bearbeta stora mängder information.

Anton 1: Tillräckligt med material, det är nog inga problem. Det svåra, tror jag,
det är nog att bearbeta och komma fram till bra slutsatser och kunna relatera
till dom här frågeställningarna som vi har då. Det är det absolut svåraste. Men
tillräckligt med material, herregud, det finns nog absolut ingen brist på det,
utan det finns nog snarare alldeles för mycket egentligen... tror jag.

Även Agneta hade bekymmer med stor mängd information. Citatet nedan visar
samtidigt att det hon tyckte var speciellt svårt var att hantera ett stort antal artiklar,
där många var vinklade (partiska).

Agneta 2: Jag tycker det är rätt så svårt att läsa alla artiklar... det är så mycket.
Det är alla som ser på alla... Alla artiklar är ju skrivna ur deras synvinkel då.
Man får inte riktigt sammanhang över allt.

Maja, däremot, menade, att det var intressant att jämföra partsinlagor från olika
kampanjorganisationer. Skillnader mellan Agneta (ovan) och Maja (nedan) fram-
träder tydligt genom citaten.
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Maja 2: ... jag tycker det är väldigt intressant hur dom... det här med ja-sidan
och nej-sidan, hur de vinklar sina frågor. /—/ Så det är rätt kul att läsa dom här
som... verkligen inte är neutrala utan dom som verkligen är ja och dom som
verkligen är nej.

Fanny, liksom Filip i det första citatet, uppfattade vid andra intervjutillfället, att
mängden information inte gjorde det lättare utan svårare att bedöma sakfrågan,
nämligen fördelar och nackdelar med svenskt EU-medlemskap.

Fanny 2: Ja att allting är fruktansvärt komplicerat, jag tycker bara det blir mer
komplicerat. Ju mer man läser desto mindre förstår jag på något sätt. Det är ju
det att innan... man vet lite så tycker man att man vet allt va. Ju mer man läser
ju mer man lär sig desto mindre kommer man på att jag vet inte... desto min-
dre vet man då va, och jag tycker det är svårare och ställa sig... innan sade jag
liksom blankt nej. Jag ville inte vi skulle gå med i EG men nu är det så där
’jaha... kanske ändå...’
/—/ ... men... vi måste ju diskutera det här i gruppen också och liksom... det är
alltid bra med diskussion, man kommer alltid fram till någonting, men det är
det som tycker jag har varit svårast, det är att bilda sig en egen uppfattning om
detta.
I: Något annat som har varit svårt, t ex att skaffa material eller att komma fram
till några vettiga frågeställningar eller...?
Fanny 2: Nej det har inte jag tyckt. Material finns ju i överflöd. Man sitter här
och läser och läser. Och frågeställningar hade vi inte något som helst problem
med. Vi var ganska klara allihopa över vad vi vill få fram då va.

De allra flesta eleverna sade, att det inte varit några problem att skaffa tillräckligt
mycket information. Endast i en grupp nämnde eleverna att de hade brist på infor-
mation om en av sina frågeställningar.

Ulrika 2: ... jo det är så att vi har mest... att vi verkar få mest information om
det här med dom gemensamma kravena och det där. Och forskningen tror jag
kommer att vara bra, men... vi vet nästan ingenting... eller nästan inget mate-
rial om vad som kommer att hända med gymnasie- och grundskolan...

Inte bara informationsmängderna utan också de krav som läraren ställde på eleverna
och som förknippades med intervjuer med experter och makthavare nämndes som
svårigheter.
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Ulla 1: Väldigt stressad för att jag tycker att magistern har väldigt höga för-
väntningar på oss. Och det här att vi skall åka upp till Stockholm och diskutera
med politiker och så där, då tycker jag... alla är väldigt... ja att det tog så lång tid
att välja idag [ämne och grupp: min anm.] det tror jag beror på att vi allihopa
är så stressade över att vi vill prestera så hemskt mycket, eftersom han har sagt,
att det gäller så mycket på det här arbetet.

Vid andra intervjutillfället talade Ulla bl a om förberedelserna för intervjuerna i
Stockholm som något pressande. Samtidigt kommer det fram en del om vad hon
lärt sig i ämnet.

I: Är det någonting du tycker har varit särskilt svårt med arbetet hittills?
Ulla 2: Nej, det är väl att få fram ungefär... lika fakta på det som man... ja alla
frågeställningar, så man... det har varit väldigt svårt att få fram någonting om
det här med grundskolan. Sedan så tycker jag... när man ska ringa till politiker
och så där, så tycker jag det är ganska jobbigt också... veta vad man ska säga och
så, när man inte är så van... man inte har läst jättemycket om det än och inte
vet så mycket om det kanske, det är lätt att hamna på fel... fel väg, när man ska
prata med någon som...
/—/ .. jag har ju inte läst eller vi har ju inte läst jättemycket än, jag har ju inte
läst igenom allt materialet, men det vore lättare om man visste väldigt mycket
om det, när man skulle prata med dem tycker jag. /—/
Jag tycker det är ganska svårt, för det är så mycket olika avtal och... ja, det är
svårt att få någon klarhet i hur man... hur systemet fungerar i utbildningen så
länge för att, allting håller ju på och utvecklas eller dom håller ju på att göra
sådana här system och vad så där... till exempel hur man ska värdera olika
utbildningar i olika länder, det är ju inte... det är ju bara på vissa yrken ännu så
länge som man har kunnat jämföra och sådär, så det är ju svårt att veta, för det
är ju inte färdigt än. Så jag tycker det är ganska komplicerat att förstå sig på allt.

Vid tredje intervjutillfället berättade Ulla om de då genomförda expertintervjuerna.
Hon framhöll värdet av dem för hur eleverna lyckats skriva sin rapport med analys
av ämnet och för kvalitet i och utbyte av den debatt klassen haft om svenskt EU-
medlemskap.

Ulla 3: Jo det tycker jag intervjuerna gjorde, det var dom vi använde när vi
skrev för det var mest dom som var... kunde få liksom vettiga åsikter också
sådär, så man kunde hålla med i och sådär. Jag tycker... det var väl det som var
nästan roligast och få åka upp och intervjua och sådär, även ifall det tog tid av
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den andra skoltiden, för det har vi fått känna av sedan, men det var... det hjälpte
mycket dom intervjuerna. Det var... men vi uppskattade dom mer sedan när vi
skrev än vad vi gjorde upp i Stockholm. /—/ ... men vi kanske inte insåg riktigt
hur bra det var eller sedan när vi väl skrev då blev det väldig nytta av det, då
passade väldigt mycket på intervjuerna... när vi skrev faktiskt. /—/ Nej jag
tycker det gav mycket av det analytiska arbetet sedan. Det var det som vi kunde
basera analysen på... /—/ tycker just när man ska göra en analys så tycker jag
det är svårt att kunna... kunna formulera och komma på att... eller ja få ord-
ning på allting själv /—/ och då tycker jag det blev mycket bättre resultat... än
om jag hade suttit och skrivit själv, för det... att man rättar varandra lite grand
om man liksom kommer in med för mycket klantiga åsikter liksom... så det
tycker jag var mycket bättre att det var i grupp. 
/—/ ... det var roligt att debattera någonting som man var inläst på ändå... till
skillnad från alla andra debatter vi har som vi inte vet något om då än precis...
roligare än alla andra debatter vi har haft.

Citaten illustrerar variationer i olika avseenden. Utdragen visar att eleverna talade
om många olika saker som de tyckte var svåra under arbetet, t ex att hantera stora
informationsmängder, att sålla i informationen, att hantera partiskt material ”vink-
lade artiklar”, att strukturera och analysera materialet, att ta ställning till frågan om
svenskt EU-medlemskap, att ringa till och att intervjua politiker, att läsa och förstå
texter. Att skaffa tillräckligt med information uppfattades som en svårighet endast
av elever ur ”utbildningsgruppen” avseende en av gruppens frågeställningar. De
långa citaten ur intervjuerna med Ulla visar också något om hur en elevs uppfatt-
ningar av delar i uppgiften förändrades under arbetet.

6.3.3 Fem aspekter för analys och kategorisering

Utöver aspekterna relevanskriterier och informationsmättnad växte tre aspekter för
analys och kategorisering fram under tolkningsprocessen av intervjumaterialet.
Aspekterna framträdde och kategorierna utvecklades dels genom tematisering av
innehållet i intervjuerna, dels genom att det fanns likheter och skillnader mellan
eleverna i vad de talade om, när de beskrev hur de tänkte, resonerade och kände sig
under och efter arbetsprocessen. Exemplen i föregående avsnitt är avsedda att illus-
trera hur innehåll i intervjuerna kunde tematiseras genom jämförelser.

Informationsöverflöd
Vid andra intervjutillfället hade alla elever stött på ett överflöd av information på
EU-området. De hade insett att överflödet var ett problem som måste hanteras för
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att de skulle komma vidare i arbetet. Ett sätt att hantera problemet var att dela upp
arbetet inom gruppen. Alla grupperna gjorde någon typ av arbetsfördelning, dels
när de sökte och skaffade information, dels när de gick igenom den stora mängd
material de hade skaffat (jfr kapitel 5). Det fanns klara skillnader mellan eleverna
rörande hur de uppfattade att problemet skulle hanteras.

Fenomenet informationsöverflöd (am. information overload) är föremål för analys
och diskussion inom biblioteks- och informationsvetenskapen liksom i en vidare
samhällsdebatt (Buse 1997). Overload är ”Et begreb, der betegner et individs eller
et systems manglende kapacitet til at behandle den modtagne mængde data eller
’input’” (Hjørland 1995, s 316). ”Overload is more than the existence of very large
amounts of information, enormous accumulations of publications, larger and larger
data bases. Rather, it is a gap between what one can do and what one wants to do,
a gap between what one can do and what one thinks one should do with existing
information” (Wilson, P 1996, s 22). Problemet att hantera information overload
kan gälla hur man i en specifik informationssökningssituation skall undvika att
drunkna i överflöd av information. Detta innebär närmast motsatsen till en klas-
sisk syn på informationssökning, där målet var att söka fram all relevant informa-
tion (ibid.)4.

Trovärdighet i informationen – ”kognitiv auktoritet”
I den avslutande debatten i klassrummet väckte en elev frågan vad det kunde bero
på att nästan alla experter som klassen hade intervjuat i Stockholm var positiva till
svenskt EU-medlemskap. Diskussionen som följde av hans fråga visade att eleverna
hade olika uppfattningar av orsakerna till experternas positiva inställning. I den
sista intervjuomgången tillfrågades eleverna därför om vad de trodde om orsakerna
till detta (se bil. 3). I intervjuerna från den tredje omgången kom det fram, att
nästan alla elever bedömde den information de fått i Stockholm som mycket an-
vändbar eller den mest användbara. Det betyder att experterna utövat starkt infly-
tande över slutresultatet av elevernas arbeten. Varför värderade eleverna högt den
information de fått från experterna? Eftersom den rapport eleverna skulle redovisa
som avslutning på EU-arbetet krävde att de skulle tänka och resonera kritiskt och
självständigt, tycktes upptäckten hur starkt inflytande intervjupersonerna i Stock-
holm haft över elevernas tänkande vara en relevant aspekt i analysen av intervju-
svaren. Termen ”kognitiv auktoritet” valdes för att beteckna denna aspekt. Valet av
term tarvar en närmare förklaring.

Att värdera en källa, dess trovärdighet och tyngd, är väsentligt vid all informations-
användning. Källkritik är centralt på en rad områden, t ex inom historievetenska-
pen, inom journalistik liksom vid bedömning av forskningsresultat. Forskning om
vad som avgör trovärdighet i olika informationskällor och hur trovärdighet bedöms
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förekommer i flera ämnen, bl a masskommunikation, socialpsykologi och socio-
logi. Fenomenet hur man bedömer en källas trovärdighet och tyngd har i biblioteks-
och informationsvetenskap benämnts med termen kognitiv auktoritet. Flera fors-
kare har utrett begreppet (Johannessen 1996; Johannessen & Olaisen 1994; Wil-
son, P 1983). ”Med informasjonens kognitive autoritet (IKA) mener vi det
spørsmålet som er knyttet til hvorfor vi tror mer på en type informasjon enn en
annen” (Johannessen & Olaisen 1994, s 133). Wilson utgår i sitt resonemang från
personer som kognitiva auktoriteter, men resonerar vidare om att också texter har
olika kognitiv auktoritet. Eftersom egna erfarenheter inte räcker för att lära sig
tillräckligt i livet eller orientera sig i världen tvingas människor att lita till sådan
kunskap som andra skapat. Wilson kallar icke-självupplevd-erfarenhetsbaserad kun-
skap för ”second-hand knowledge”. Han menar att hos vem vi söker denna kun-
skap, vems kunskap vi litar på är en fråga om kognitiv auktoritet:

What leads us to seek second-hand knowledge, and to whom are we led?
Necessity is part of the answer to the first; ’to those whom we think know
something we do not know’ is the short answer to the second. But what explains
the fact that different people seem to need such different kinds and amounts
of second-hand knowledge, and the fact that different people seem to have
such different notions of who the people are from whom they can learn? We
have to explore not what is known about the world, but rather what people
think about knowledge – how they decide who knows what about what. That
is a question about cognitive authority.” (Wilson 1983, s 10)

Patrick Wilson ägnar en hel bok åt att utreda begreppet och ett kapitel (ibid, kap. 2
s 13-37) åt att definiera det genom att ringa in olika egenskaper som han menar
skall förknippas med fenomenet ”kognitiv auktoritet”5. Enligt Wilson innebär be-
greppet kognitiv auktoritet en relation, ett förhållande mellan minst två personer.
Ingen kan ha kognitiv auktoritet utan erkännande från någon annan. Här finns en
skillnad mellan ”expertis” och ”kognitiv auktoritet”. Kognitiv auktoritet är vidare
en gradfråga, någon kan ha mer eller mindre av det. Kognitiv auktoritet innebär
sådant inflytande över ens tänkande som man tycker är berättigat. Begreppet är
besläktat med trovärdighet (credibility), men skiljer sig från trovärdighet genom att
man kan tillerkänna någon både kompetens och trovärdighet utan att denne utövar
något inflytande över ens tankar.

Den kognitiva auktoriteten grundas, enligt Wilson, i en rad företeelser såsom
yrke, utbildning och anseende (”a leading expert in the field”, s 22). Uppfattningar
av vem som skall tillmätas kognitiv auktoritet grundas också i personliga rekom-
mendationer. ”If those whose word counts heavily with me say that A’s word counts
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heavily with them, I will be inclined to recognize A as having cognitive authority”
(ibid). En avgörande grund för erkännande av kognitiv auktoritet, enligt Wilson (s
24) är att en persons åsikter förefaller vara naturligt rimliga (”intrinsically plausible”)
och övertygande. Personligt förtroende är den sista väsentliga grundläggande kom-
ponenten för kognitiv auktoritet och denna kan slå ut alla andra grunder, menar
Wilson. ”Even the ordinarily final test of intrinsic plausibility may be overridden”
(ibid.). Wilson utvecklar dessa resonemang vidare om texters kognitiva auktoritet
och hur denna kan bedömas (ibid., kap. 6, ss 165-171).

Jag valde termen ”kognitiv auktoritet”, eftersom begreppet innefattar just infly-
tande över någons tänkande vid informationsanvändning.

Partisk information
EU-frågan är kontroversiell, särskilt som eleverna intervjuades ungefär ett halvår
före folkomröstningen om svenskt medlemskap i EU. Eleverna var röstberättigade
och skulle därför själva ta ställning. Så som läraren hade formulerat inlärningsmålet
var det elevernas uppgift att sätta sig in i ämnet tillräckligt för att kunna re-sonera
kritiskt om möjliga konsekvenser av ett svenskt EU-medlemskap. De arbetade alla
med partiskt material, dels sådant de skaffade just därför att det var partiskt och
kom från ja- respektive nej-organisationer, dels sådant de själva avslöjade som par-
tiskt material. Detta kunde vara tidskriftsartiklar eller böcker som de själva funnit
referenser till i databaser eller via andra sökvägar, t ex genom att leta på hyllorna i
olika bibliotek. Det fanns stora skillnader mellan eleverna med avseende på hur de
uppfattade och sade att de behandlade bias. Under analysarbetet framträdde skill-
naderna mellan elever i detta avseende som tydde på att detta starkt påverkat elev-
ernas bedömningar av vad som var användbara källor men framför allt hur olika
informationskällor kunde användas.

Utifrån här redovisade exempel och resonemang om motiv för fokusering på
olika innehåll i intervjuerna valdes således fem aspekter för kategorisering av elever-
nas uppfattningar av informationssökning och informationsanvändning. De fem
aspekterna är grunden för kategoriseringar av hur eleverna resonerade om

• relevanskriterier
• informationsöverflöd
• informationsmättnad
• kognitiv auktoritet
• hantering av partiskt material/bias

Utifrån dessa fem aspekter tolkades analysen av hur eleverna erfor informations-
sökning och informationsanvändning i fördjupningsarbetet. Kategorier identifie-
rades och skall presenteras och beskrivas i nästa avsnitt.
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6.4 Beskrivningskategorier
De kategorier som skapats presenteras nedan utifrån en aspekt i sänder och beskrivs
genom sitt innehåll, dvs vad eleverna sagt om just denna aspekt på informations-
sökning och informationsanvändning. Hur de beskrivit detta innehåll utgör den
andra grunden för beskrivningskategorierna. Resonemang och utsagor som liknar
varandra har sammanförts i kategorier. Skillnader mellan vad och hur eleverna re-
sonerat om fenomenet avgör gränsdragningen mellan olika kategorier. Kategorierna
skall beskrivas så tydligt som möjligt genom min text och ibland illustreras med
citat ur intervjuer. I avsnitten 4.6.1 och 6.1, har jag tidigare redovisat hur analysen
genomförts. Som framgår av avsnitt 6.1 har elevernas uppfattningar och sätt att
erfara informationssökning relaterats till vad eleverna berättat om hur de handlat
under informationssökningsprocessen. Detta innebär att kategorierna rymmer både
uppfattningar, sätt att erfara och handlingsmönster (jfr avsnitt 4.1.2 och 6.1).

6.4.1 Relevanskriterier

Eleverna resonerade olika om hur de bedömde vad som var användbar informa-
tion. Skillnader fanns både mellan olika elever och mellan vad samma elev sade vid
olika tillfällen. Sådant som nämndes som kriterier för användbarhet gällde såväl
vad en informationskälla handlade om, dvs dess innehåll, som typ av informations-
källa, t ex böcker eller tidskriftsartiklar eller om informationen var lättillgänglig i
intellektuell eller fysisk bemärkelse, dvs om den var lätt att få tag på eller lätt att
förstå. De olika uppfattningarna av relevanskriterier har grupperats i tre kategorier:

A. Material som berör frågeställningarna
Enligt denna uppfattning var relevant information sådan som gav svar på elevernas
frågeställningar var för sig.

Agneta 2: Och så slog vi upp EG då och så tittade vi igenom alla olika artiklar
som fanns då. Då tog vi ut allt det som hade samband med de frågorna vi hade
ställt. Och så delade vi upp dom då...

Sådan information som var lätt att få tag i och lätt att begripa bedömdes också som
användbar enligt denna uppfattning. Aktualitet var ett viktigt kriterium, eftersom
ämnet var så aktuellt. Eleverna menade därför, att artiklar var bättre än böcker.

Agneta 2: Men artiklarna är det som ger mest, eftersom att det är så nytt. Vi vill
titta på nyheterna också.
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Elever med uppfattningar i denna kategori talade rätt mycket om att det var svårt
att veta vad som var användbar information. Några talade också om svårigheter att
förstå informationen. Ett litet häfte som bara handlade om arbetsmarknaden och
EU bedömdes som ”den lilla guldgruvan”.

Information som eleverna fick vid intervjuer med experter bedömdes som den
mest användbara, eftersom eleverna menade att den innehöll fler lättförståeliga
fakta än de artiklar som de läste.

Agneta 3: Ja faktiskt... men... om man säger, artiklarna som vi fick i skolan här
när vi hade börjat förbereda arbetet... i och med att dom var så vinklade då så
var det lite svårt att använda dom när man sammansätter. Då har dom här
andra sakerna som vi fick i Stockholm varit bättre då faktiskt. /—/ Jag tycker
det var rätt mycket fakta som man läste var så svårförståeliga, dom här var
lättförståeliga.

Fem elever hade uppfattningar av relevanskriterier enligt kategori A (Agneta, Alex,
Anders, Annika, Anton?).

B. Svar på frågeställningar – direkt eller indirekt
Benämningen ”indirekt” antyder huvudskillnaden mellan denna kategori och den
föregående. Uppfattningar av relevanskriterier enligt kategori B rymmer fler dimen-
sioner än i kategori A. Relevant information, enligt B-uppfattningen, kunde vara
sådan som inte gav ett manifest svar på en enstaka frågeställning, men som direkt
eller indirekt hjälpte eleverna att besvara gruppens gemensamma frågeställningar.
Enligt kategori B uppfattades och bedömdes relevans i informationen också genom
det som stod att läsa mellan raderna. Ett kriterium kunde vara om det gick att
relatera viss information till hela delämnet eller till viss grundläggande kunskap om
EU:s organisation eller struktur, som eleverna bedömde som nödvändig för att
kunna resonera om sitt delämne och svara på sina frågeställningar.

Nora 2: ... först tycker jag i alla fall att man får lära sig hur det fungerar... eller
hur EU är uppbyggt med alla grejer, dom har ju olika lagarna som finns med
frihandel och sådant, så att man vet det i bakgrunden så och sedan så får man
väl utgå från dom frågeställningarna och försöka få svar då... på dom, och luta
sig mycket... information på just dom frågeställningarna... och sedan så... an-
nan information kanske man kan lägga lite åt sidan, för att det är inte svar på
våra frågor, så att man inte tar med allt...
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Relevanskriterierna enligt kategori B förändrades under informationssök-
ningsprocessen, så att i början var överblick och orientering viktiga kriterier, medan
fördjupande och förklarande information efterhand bedömdes som mer använd-
bar.

Nadja 3: Eller vi konstaterade liksom bara det att första gången när vi läste
dom från början, innan vi kunde något, så var dom jättebra och så för dom gav
en liten, en liten lagom... ingående bild så utav EU. /—/ när det var färdigt och
vi insåg att dom artiklarna var liksom skriven så... så att en elev på högstadiet
kunde förstå det så, det var liksom inget konstigt med dem så, men dom var
liksom... dom saknade... dom var inte alls tillräckligt ingående så på djupet,
som vi hade behövt. /—/ Veckans affärer och så där är lite mer specialiserat...
eller jag, dom artiklarna kräver lite förkunskaper för att förstå. Det var ju så-
dana artiklar som vi kunde använda oss av sedan, för dom var liksom på samma
nivå som arbetet sådär.

Flera elever talade om problem med användbarheten i sådana artiklar som var fyllda
av värderingar. Några elever nämnde också vissa favorit-texter, eftersom dessa hand-
lade specifikt om elevernas delämne, t ex en om utbildning, Sverig och EU för ut-
bildningsgruppen liksom en konsekvensutredning, där eleverna i näringslivsgruppen
hämtade strukturen till sin slutrapport för den skriftliga redovisningen.

Sådan information som kunde hjälpa eleverna att genomföra analyser vid rapport-
skrivandet bedömdes som mycket användbar. Många elever med uppfattningar enligt
kategori B bedömde att den information de skaffade genom intervjuer med exper-
ter var mest användbar av denna anledning. Andra kriterier på vad som gjorde
expertinformationen särskilt användbar var att den gav svar på frågor som eleverna
inte kunnat besvara tidigare, liksom att den hjälpte eleverna att bättre förstå sådant
som de tidigare läst om.

Ulla 3: ... det hjälpte mycket dom intervjuerna. /—/ ...jag tycker det gav mycket
av det analytiska arbetet sedan. Det var det som vi kunde basera analysen på,
eller att... sedan så var det ju bra att man fick svar på dom frågor som man inte
kunde besvara. /—/ utan det var ju väldigt bra att få svar på dom frågorna som
man fick när man läste texterna och sådär, som man inte hade förstått och
sådär, och då fattade man ju allting mycket bättre efteråt... om man bara får en
massa fakta som man ska läsa igenom... så det tycker jag var bra. Och så mycket
som blev klarare efteråt eller man förstod bättre överhuvud taget, tycker jag, av
intervjuerna.
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Sammanfattningsvis kan B-uppfattningen av relevanskriterier beskrivas så att
kriterierna förändrades under sökprocessen från överblick och orientering till för-
djupning och förklaring med inriktning mot delämnet. Aktualitet i informationen
framhävdes som väsentlig under hela processen, men medan kravet på aktualitet i
början av sökprocessen förknippades med viss typ av informationskällor, nämligen
artiklar, så upplöstes denna koppling under informationsanvändningen. Att kunna
besvara frågeställningarna så att delämnet täcktes var det viktigaste kriteriet för vad
som bedömdes som användbar information enligt denna uppfattning.

Elva elever hade uppfattningar av relevanskriterier enligt kategori B (Frida?, Nadja,
Niklas, Nils, Nina, Nora?, Ulla, Ulla-Karin, Ulrika, Urban, Ursula).

C. Olika infallsvinklar på ämnet
Kategori C av uppfattningar av relevanskriterier kännetecknas av att eleverna vär-
desatte och resonerade om vikten av att finna information som gav olika infalls-
vinklar på ämnet. Detta betyder att de betonade vikten av att finna och använda
information från både ja-sidan och nej-sidan liksom att söka information som ver-
kade mera neutral. Ett viktigt relevanskriterium var att informationen skulle ge
möjlighet att förstå olika hållningar till EU-medlemskap och olika sätt att argu-
mentera.

Maja 3: Jag tror det hade varit väldigt svårt att skriva det innan Stockholm...
arbetet, utan man fick väldigt mycket information till arbetet och idéer och
vinklingar... hur man ville liksom... ja... argument och så. Det fick man där.
Det var väldigt bra informationskälla.

Avgörande kriterium för relevans begränsades inte till svar på frågeställningarna,
utan dessa elever påpekade ofta att de behövde läsa bredare än bara delämne och
EU eller svar på frågeställningarna.

Marianne 2: ... jag håller på att läsa vanliga böcker om kärnkraften bara för att
jag kunde inte sådär jättemycket om den innan så... men annars så står det ju
lite om det i de här andra böckerna vi har... dom vanliga EG-böckerna.
I: Men när du säger ’vanliga böcker om kärnkraft’, då menar du sådant som
inte alls har någon anknytning till EU?
Marianne 2: Ja sådant som inte alls har någon anknytning... utan helt... alter-
nativ till kärnkraften och solkraft, vindkraft och sådant för att jag skulle få lite
mer inblick i det hela.
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Uppfattningen att användbar information kunde vara sådan som vidgade perspek-
tivet på delämnet för att sätta in detta i ett större sammanhang utvecklades paral-
lellt med alltmera preciserade relevansbedömningar. Elevernas bedömningar av vad
som var användbar information modifierades utifrån hur deras informationsbehov
förändrades under processen, t ex bredd, djup, kontroll av en informationskälla
mot en annan, granskning av olika argument. Efterhand bedömdes relevansen i
informationen med allt högre grad av precisering.

Maja 2: Ja men det är speciella artiklar som vi... vi... ja, som vi har hört om och
vissa har läst om så där kort, när vi inte hade börjat med det här riktigt kanske,
och även i december då så vet man att den artikeln var bra, och så nu vet man
också vilka man gäran vill... vissa som skriver då tycker man att han och han,
dom är viktiga. Dom är motståndare till varandra, då vill man gärna ha artiklar
som dom har skrivit.

Aktualitet i informationen var ett kriterium genom hela arbetet, men bland elever
med uppfattningar enligt kategori C fanns de som inte ens i början relaterade kra-
vet på aktuell information så hårt till artiklar. I kategori C fanns elever som redan
tidigt kopplade arbetets storlek till önskan om att skaffa information som hjälpte
dem att finna struktur i ämnet.

Madeleine 2: Nej, jag tycker man får mer ut av att läsa i böckerna än... om
arbetet nu ska vara så stort, så tycker man, då kan man lika gärna läsa en bok
om ämnet som att läsa artiklar. Det är klart att artiklar kanske man får flera
ståndpunkter, men det finns ju också böcker av olika... sidor som skriver. /—/
... det är bara för att vi har hittat så bra böcker, så jag har nöjt mig med det.
Böcker då vari det hela beskrivs från en ja-sida och en nej-sida och så en person
som försöker vara objektiv då och... sådär... jag har tyckt det var bra.

Andra ändrade successivt uppfattningen att artiklar var bättre än böcker. Kriterierna
”struktur” och ”överblick” på ämnet gjorde att böcker efter hand bedömdes som
mer användbara än artiklar. Detta relevanskriterium hänger nära samman med hur
eleverna uppfattade problemen med information overload.

Sammanfattningsvis kan C-uppfattningen av relevanskriterier karaktäriseras ge-
nom att dessa formulerades utifrån en rad olika dimensioner på både ämnet och
informationen. Eleverna var medvetna om att olika typer av källor gav olika slags
information. Böcker gav struktur och överblick, artiklar gav aktuell information.
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Partisk information gav olika sidors argument. För att bedömas som användbar
skulle informationen ge både överblick, struktur, djup, specifik kunskap och värde-
ringar om ämnet. Informationen skulle kunna användas så att olika delar av ämnet
kunde belysa varandra och så att delfrågor kunde sättas in i ett sammanhang. Rele-
vanskriterierna modifierades under sökprocessen som en konsekvens av att elever-
nas informationsbehov förändrades under arbetets gång. Ett viktigt kriterium en-
ligt C-uppfattningen var att olika informationskällor kunde jämföras och kontrol-
leras mot varandra.

Nio elever hade uppfattningar av relevanskriterier enligt kategori C (Fanny, Fe-
lix, Filip, Fredrik, Madeleine, Maja, Marianne, Matilda, Mona).

6.4.2 Informationsöverflöd

De allra flesta eleverna såg problem med informationsöverflöd i arbetet, vilket också
kommer fram i citaten ur intervjuer i avsnitt 6.3.2. Ett sätt att hantera informations-
överflödet var att dela upp arbetet inom gruppen. Alla grupper gjorde någon typ av
arbetsfördelning för att hantera både informationssökningen och mängden mate-
rial som efter hand skaffades fram. En närmare beskrivning av arbetsfördelningen i
grupperna gavs i kapitel 5. I analysen av hur eleverna resonerade om sitt sätt att
hantera overloadproblematiken har två kategorier av uppfattningar skapats.

A. Mekanisk reduktion av informationsmängden
Innebörden i denna uppfattning är att informationsöverflödet kunde lösas genom
att man inte skaffade så mycket information. Elever med denna uppfattning sovrade
material genom att begränsa antalet informationskällor, antal bibliotek eller andra
institutioner som anlitades och antal intervjupersoner i Stockholm.

Anders 2: Nja, gallringen skötte sig själv som så att skolan inte hade alla artik-
larna, utan vi kopierade det som fanns och det blev ganska lagom mycket.

Uppfattningen innebär att man inte gjorde kvalitativa bedömningar av olika infor-
mationskällors värde eller av sammansättningen av helheten av den information
som användes. Problemet löstes genom rent kvantitativa bedömningar: antal käl-
lor, antal bibliotek, antal intervjupersoner i förhållande till mängd tid som stod till
förfogande för arbetet och mängd arbete som man var beredd att lägga ner på
uppgiften.

En negativ hållning till arbetssättet som helhet var i något fall ett sätt att hantera
problem med informationsöverflöd.
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Niklas 2: Ja men ändå måste jag säga att det känns... ändå som ganska svårhan-
terligt det här. Det är så oerhört mycket information för att hitta just det som
man vill ha till sina frågeställningar. /—/... men att jag ville haft katederunder-
visning, det är för att det är smidigare för mig som elev, för det att jag bara får
bli matad med information...

Problem med informationsöverflöd kunde således lösas genom teknisk, mekanisk
gallring av information och informationsvägar eller genom att önska att informa-
tionen skulle serverats i stället enligt A-uppfattningen.

Fem elever hade uppfattningar av hur problem med informationsöverflöd skulle
hanteras enligt kategori A (Agneta, Alex, Anders, Anton, Niklas). Fyra av dessa
elever uppfattade relevanskriterier enligt kategori A.

B. Sålla genom att strukturera och analysera
Denna uppfattning av hur problem med informationsöverflöd skulle lösas innebar
att man måste göra kvalitativa bedömningar av materialet och dessutom anstränga
sig att strukturera det för att få grepp om ämnet. Lärarens inledande genomgång av
EU uppskattades, eftersom den gav struktur. Flera elever talade om behovet av att
analysera den samlade informationen för att hantera den stora mängden material.
Upptäckten att många texter sade ungefär samma saker om ämnet (redundans i
informationen) underlättade för några elever att sovra i materialet.

Sexton elever hade uppfattningar av hur informationsöverflöd kunde hanteras
enligt kategori B (Fanny?, Felix, Filip, Fredrik, Frida, Madeleine, Maja, Marianne?,
Matilda, Mona, Nils, Nina, Nora, Ulla-Karin, Urban, Ursula). Fyra elevers upp-
fattningar har inte redovisats, eftersom intervjuerna inte innehåller tillräckligt mycket
stoff om hur de såg på problem med informationsöverflöd (Annika, Nadja, Ulla,
Ulrika).

Uppfattningar av relevanskriterier hänger nära samman med uppfattningar av
hur informationsöverflöd kunde hanteras på så sätt att uppfattningar av relevans-
kriterier enligt kategori B och C i hög grad stämmer överens med uppfattningar av
informationsöverflöd enligt kategori B.

6.4.3 Tillräckligt mycket information

Eleverna hade olika sätt att bedöma när de hade tillräckligt med information. Några
menade att de hade tillräckligt, när materialet täckte och besvarade frågeställning-
arna. Andra bedömde att de hade tillräckligt med information utifrån flera dimen-
sioner än att täcka delämnet och besvara frågeställningarna. För alla elever påverka-
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des bedömningarna av informationsmättnad av hur mycket tid de hade till förfo-
gande för arbetet. I analysen av denna aspekt på elevernas uppfattningar av infor-
mationssökning har tre kategorier skapats.

A. Lagom
Elever med denna uppfattning ansåg, att de hade tillräckligt med material när det
var lagom mycket för att man skulle orka och hinna läsa det. De begränsade sin
informationssökning till material som var lätt att få tag på och lätt att läsa och
förstå.

Anders 3: Och om man ska få någon mer information som är någotsånär lätt-
vindig, då är det ju precis sådant man får, och det har vi läst alltihop. Jag menar
sådana där små käcka ’EU på tio minuter’ och sådant. Sådan där lättillgänglig
information, det kan vi nu... Skulle vara om jag försökte sätta mig in mer på
djupet, men det tror jag inte jag hinner eller orkar eller något.

Elever med denna uppfattning av informationsmättnad inriktade sig främst på att
informationen skulle besvara en frågeställning, inte samtliga frågeställningar i ett
visst delämne.

Fyra elever hade uppfattningar av informationsmättnad enligt kategori A (Ag-
neta, Alex, Anders, Anton). Denna uppfattning sammanfaller ofta med A-uppfatt-
ningar av relevanskriterier och A-uppfattningar av hur informationsöverflöd skulle
hanteras.

B. Heltäckande material
Denna uppfattning innebär att man bedömde att man hade tillräckligt med infor-
mation, när materialet täckte delämne och frågeställningar och när man hade skaf-
fat sig en överblick över all den information som fanns inom räckhåll.

Nadja 2: ... så inser jag att med dom här böckerna och dom artiklarna så har vi
täckt in det mesta. /—/ heltäckande i alla fall, det känns bra så, vi har inte...
eller jag tror inte vi har missat något material. /—/ ... jag tror inte det finns så
mycket värdefullt material om EU:s... ja om näringsliv och konkurrens och
europeisk gemenskap kvar... inte i det här biblioteket eller här i Västerköping
överhuvud taget, som vi inte har tittat i alla fall och läst baksidan på böckerna
eller att... i alla fall läst rubrikerna på artiklarna liksom.
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Några elever bedömde att de uttömt alla möjligheter att skaffa information, trots
att de saknade information om en av sina frågeställningar. De menade att mängden
material om varje frågeställning skulle styra hur mycket de skrev om varje delfråga
i slutrapporten.

Ulrika 2: ... vi vet nästan ingenting... eller nästan inget material om vad som
kommer att hända med gymnasie- och grundskolan... /—/ Nej, om vi hade
fyra frågeställningar, så kommer tyngdpunkten antagligen att hamna på den
med högskoleutbildningen då.

Så blev också resultatet enligt Ulla vid sista intervjutillfället:

Ulla 3: Men det var ändå... minns på grundskolan bland annat, så hade vi
hemskt lite material, vi hade nästan inget. Det blev väl en sida eller någonting,
när vi skulle skriva det sedan, för att vi hade inte mycket mer.

Sammansättningen av information bedömdes också som viktig för att veta när man
hade tillräckligt. Olika typer av informationskällor skulle vara representerade så-
som tidnings- och tidskriftsartiklar, böcker, material från både ja-organisationer
och nej-organisationer. Man skulle ha sökt information i olika bibliotek. Att täcka
och besvara frågeställningarna liksom att arbeta med ett stort antal källor som man
skaffat från många olika bibliotek och andra institutioner eller personer var således
de viktigaste kriterierna för informationsmättnad enligt B-uppfattningen.

Tio elever hade uppfattningar av informationsmättnad enligt kategori B (Frida,
Nadja, Nils, Nina, Nora, Ulla, Ulla-Karin, Ulrika, Urban, Ursula).

I B-uppfattningen av informationsmättnad fanns en koppling mellan hur infor-
mation overload skulle hanteras och hur mycket som var tillräckligt mycket infor-
mation. I januari, när eleverna upptäckt att det fanns ett överflöd av information
om EU ändrade flera av dem (Urban, Ulrika, Ulla) uppfattningen, som de tidigare
haft att det vore möjligt att veta säkert vilka fördelar och nackdelar som skulle följa
av EU-medlemskap. Deras nya uppfattning var att trots att det fanns så mycket
information, så var det inte möjligt att finna något säkert svar i denna information.
De insåg, att de skulle ta del av stora mängder information och bli tvungna att
bestämma sig för när de hade tillräckligt utan att ha fått säkra svar på sina frågor.
De räknade med att kunna genomföra arbetet och likaså ta ställning inför folkom-
röstningen grundad i god sakkunskap, utan att veta säkert. Deras förändrade upp-
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fattning innebar att de själva skulle komma fram till ett svar genom den informa-
tion de använde, inte att de skulle finna ett färdigt svar.

C. Tillräckligt för att analysera och diskutera
Uppfattningar enligt kategori C av hur informationsmättnad kunde avgöras inne-
håller bedömningar utifrån en rad olika dimensioner. Elever med C-uppfattningar
talade om hur de hade tillräckligt med material, när de kunde analysera och disku-
tera sitt ämne uttömmande. De berättade hur de läste in stora mängder material,
men de tog inte i första hand sikte på fakta utan på hur informationen kunde
användas för analysen.

Maja 3: ... vi har nästan inga fakta, utan vi har givetvis... vi har mer stora frågor
så, vi har svarat på våra frågor egentligen och funderat och... om man säger
debatterat...

C-uppfattningen av informationsmättnad innebär att eleverna tyckte det var vä-
sentligt att deras samlade material skulle bestå av information från olika parter som
ja- och nej-organisationer, mera neutral information, information som skaffats från
en mängd olika bibliotek och andra institutioner, information som gav både över-
blick, struktur, bredd och djup. I dessa avseenden, dvs hur materialet var samman-
satt liksom hur brett man använt olika institutioner finns likheter mellan B- och C-
uppfattningarna av informationsmättnad. Den tydligaste skillnaden gäller B-upp-
fattningen att materialet räcker när det täcker och besvarar frågeställningarna och
C-uppfattningen som menar att de hade tillräckligt med material, när de kunde
analysera och diskutera sitt ämne. Det finns tydliga samband mellan C-uppfatt-
ningar av informationsmättnad och C-uppfattningar av relevanskriterier.

Nio elever hade uppfattningar av informationsmättnad enligt kategori C (Fanny?,
Felix, Filip, Fredrik, Madeleine, Maja, Marianne, Matilda, Mona?). Två elever
(Annika, Niklas) har inte placerats i någon kategori, eftersom intervjuerna med
dem saknar tillräckligt med stoff om hur de bedömde informationsmättnad.

6.4.4 Trovärdighet – kognitiv auktoritet

Hur eleverna bedömde trovärdighet i informationen och hur och varför de valde
att tillmäta olika källor visst eller stort mått av auktoritet eller varför de avfärdade
vissa källor som oseriösa eller icke trovärdiga är innehåll i denna aspekt på elevernas
uppfattningar av informationssökning och informationsanvändning. Frågan växte
ur en debatt i klassrummet, där det visade sig att eleverna hade olika uppfattningar
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av varför nästan alla experterna i Stockholm varit positiva till svenskt EU-medlem-
skap. I den sista intervjuomgången ställdes frågor om hur eleverna såg på detta (jfr
ovan avsnitt 6.3.3).

De allra flesta eleverna menade att den information de fick genom intervjuer
med experter var mest användbar. Vad de värdesatte i denna information har jag
tidigare berört i avsnittet om relevanskriterier (6.4.1). En närmare analys av varför
de värderade informationen olika har varit fokus för analysen i detta avsnitt. Analy-
sen tar sin utgångspunkt i hur eleverna resonerade om den information de skaffat
genom intervjuer med experter och makthavare men kom också att vidgas till hur
eleverna värderade annan information.

Elevernas olika uppfattningar av kognitiv auktoritet har grupperats i två katego-
rier.

A. Informationen bedömdes på grundval av yttre tecken
Elever med uppfattningar i denna kategori betonade att expertinformationen var
trovärdig och viktig, eftersom experterna var de kunnigaste, de mest insatta. Eleverna
framhöll intervjupersonernas ställning, t ex som minister eller statssekreterare, och
att flera av experterna också hade författat konsekvensutredningar om svenskt EU-
medlemskap. Andra yttre tecken som framhävdes av eleverna, var språket i vissa
informationskällor. Eleverna i näringslivsgruppen avfärdade texter som var nega-
tiva till EU eller innehöll material som visade på nackdelar med svenskt EU-med-
lemskap på grund av att de var skrivna på mindre komplicerat språk och använde
färre facktermer än material som förespråkade medlemskap.

A-uppfattningen kunde också innebära att yttre tecken som experternas höga
ställning gjorde eleverna misstänksamma eller skeptiska till expertinformationen.
De menade att egenintresse kunde styra dem som var ”höjdare” i Stockholm. Ex-
perterna kunde tänkas själva ha mest nytta och glädje av svenskt EU-medlemskap
både genom de samhällsförändringar som kunde bli följden och av privata skäl.
Egenintresset kunde också bero på att experterna var specialister på ett område och
därför inte kunde blicka utöver sin egen specialitet och se andra intressen. Några av
eleverna menade också att experterna var avskärmade från vanligt folk och därför
helt enkelt inte kunde bedöma vad som var bra för folk i allmänhet.

A-uppfattningen kunde således få till följd att eleverna värderade expert-
information på olika sätt. De som menade att experterna var de kunnigaste lät
denna information bli avgörande för utformningen av slutrapporten och för sitt
eget ställningstagande i EU-frågan. De elever som hävdade att experterna styrdes av
egenintresse menade att expertinformationen var värdefull för skolarbetet men de
tog avstånd från den, när det gällde personligt ställningstagande till EU-frågan.
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Sjutton elever uttryckte uppfattningar som hamnar i kategori A (Agneta, Alex,
Anders?, Annika, Anton, Fanny, Felix, Marianne, Nadja, Niklas, Nina, Nora?, Ulla,
Ulla-Karin, Ulrika, Urban, Ursula).

B. Expertinformationen granskades utifrån innehåll och yttre tecken
B-uppfattningen fokuserade starkare på innehållet i informationen än A-uppfatt-
ningen. När en experts inställning till EU och hans/hennes position inte stämde
med elevernas förväntningar, väckte detta ett särskilt intresse och förtroende, t ex
en representant för Svenska freds som var positiv till svenskt EU-medlemskap eller
Stefan Edman6, som både var miljökämpe och positiv till EU-medlemskap.

B-uppfattningen innebar att expertinformation skulle granskas, jämföras med
och vägas mot annan information. Författare till texter som eleverna läste kunde
tillmätas kognitiv auktoritet, trots att eleverna inte mötte dem för intervjuer. Do-
kument från EU-parlamentet värderades högt, eftersom de båda var auktoritativa
källor och motsade innehållet i den officiella svenska informationen.

B-uppfattningen kännetecknas av att informationen skulle värderas på grundval
av kombinationen mellan källans status och dess innehåll och jämföras med inne-
hållet i andra informationskällor.

Sju elever uppfattade kognitiv auktoritet enligt kategori B (Filip, Fredrik, Made-
leine, Maja, Matilda, Mona, Nils?). En elev (Frida) har inte placerats i någon kate-
gori, eftersom hennes uppfattning av kognitiv auktoritet inte kommer fram i intervju-
materialet.

6.4.5 Partiskt material / bias

Alla elever arbetade med partiskt material, både sådant som de skaffade just för att
det var partiskt, t ex från olika kampanjorganisationer, men också sådan informa-
tion som de själva avslöjade som vinklad eller partisk. Det fanns stora skillnader
mellan eleverna i hur de närmade sig bias i informationskällorna. Analysen av denna
aspekt på elevernas informationsanvändning har lett till att tre kategorier skapats av
elevernas uppfattningar av hur de skulle hantera bias.

A. Bias ger bristfällig information
Detta synsätt innebär att partisk information uppfattades som flummig, eftersom
den inte gav någon visshet eller några säkra svar. Eleverna beklagade att de vinklade
artiklarna inte innehöll tillräckligt många fakta. De menade att det var förvirrande
med motstridiga uppgifter i olika källor. De fann det svårt att få en helhetsbild av
vad som skulle bli bättre eller sämre genom medlemskap i EU, eftersom materialet
var så motsägelsefullt.
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Agneta 2: Jag tycker det är rätt så svårt att läsa alla artiklar... det är så mycket.
Det är alla som ser på alla... Alla artiklar är ju skrivna ur deras synvinkel då.
Man får inte riktigt sammanhang överallt. Man läser några artiklar och så är
det bara ja, dom har skrivit vill ha... gå med i EG då och då tycker man, då är
det ju klart, det låter ju bra det när dom skriver att dom vill gå med i EG. Sedan
läser man något annat när dom bara säger nej och tar upp allt dåligt och då vet
man inte riktigt vad man skall tro.
I: Det kan låta lika övertygande åt andra hållet?
Agneta 2: Ja, dom tar ju bara upp det som dom tycker är bra. Det andra tar
dom ju inte upp då. Man kanske blir... får man nästan titta... skriva upp... alla
för och alla emot för att kunna få någonting ihop... ja få ihop det. Så det är väl
det vad som man ska gå in på nu... få sammanhang... är väl det. Det är lite
rörigt.

Vid det tredje intervjutillfället, efter avslutat EU-arbete, var Agneta fortfarande
förvirrad av partiskt material. Hon berättade att hon ville haft ”klara besked” och
”konkreta bevis” för vad som skulle hända vid eventuellt EU-medlemskap angå-
ende jämställdhetsfrågor och arbetslöshet. Det gick inte att få sådana klara besked
och följden blev att informationen framstod som flummig och vag.

Fyra elever hade uppfattningar av bias enligt kategori A (Agneta, Alex, Anders?,
Annika).

B. Bias skall balanseras
Partiskt material uppfattades som en svårighet i arbetet. Eleverna menade att det
var viktigt att skaffa både ja- och nej-material och strävade efter att skapa balans
mellan ”ja” och ”nej”. Efter hand fann de detta omöjligt, eftersom experter och
texter som de mötte och använde var eniga om följderna av svenskt EU-medlem-
skap och eleverna med B-uppfattningar kom att acceptera detta som det rätta. Några
påpekade, att inte ens nej-sidans eget material var helt negativt till svenskt EU-
medlemskap i alla avseenden, t ex på området utbildning och forskning.

Ulla 2: /—/ För att när vi beställde den där nej-pärmen, så var kanske fem ar-
tiklar positiv ändå till EG och sedan var det tre som var negativa och sedan så
var det två som var lite mitt emellan så det var ändå... ja vi har inte hittat så
värst mycket negativt, så jag har blivit mer positiv till EG nu när jag har läst det
här.

B-uppfattningarna av bias förändrades under arbetsprocessen från strävan efter ba-
lans till accepterande av ena sidans synsätt.
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Nadja 3: I vårat ämne så har jag kommit fram till... det är ju så solklart... man
kan liksom inte vara negativ. /—/ Så att vi som har hållit på med näringslivet
skulle få enbart positiva svar, det var vi liksom redan inne på innan vi åkte upp.
/—/ ... vi hade väl någon sådan ambition i början att man skulle försöka hitta
folk från båda sidor, men vi gav liksom upp, det är hopplöst. Inte ens dom mest
utstuderade miljöfantaster tror att EU är negativt just för den ekonomiska
tillväxten. Det är alla överens om, att det är positivt.

B-kategorin kännetecknas av att eleverna uppfattade att framför allt kampanjmaterial
från ja- eller nej-organisationer var partiskt. De såg det som viktigt att försöka
skapa balans mellan information från båda sidor. De menade att det var svårt att
använda partiskt material och de kom att lösa problemet så att de bestämde sig för
att acceptera den ena sidan.

Tretton elever uppfattade partiskt material enligt kategori B (Anton?, Felix?, Frida,
Nadja, Niklas, Nils?, Nina, Nora, Ulla, Ulla-Karin, Ulrika, Urban, Ursula).

C. Bias kan användas för att förstå olika ståndpunkter
Partisk information uppfattades så att den kunde användas för att skärskåda och
jämföra argument. Eleverna i denna kategori försökte genomskåda sätten att argu-
mentera. Denna kritiska läsning ledde dem vidare till att kontrollera olika källor för
att jämföra hur ja- respektive nej-sidan använde samma källor som stöd för mot-
stridiga argument.

Maja 2: ... vinklat väldigt olika, så det kan vara rätt kul att se hur de... ja sådär...
svarar helt olika svar på samma fråga i princip.
I: Mm, det har ni jämfört och så?
Maja 2: Ja (ger ett utförligt exempel om hantering av atomsopor). Så de har
vinklat frågorna väldigt, dom har blivit så smala som möjligt för att det ska
passa deras svar. Mm, så det kan vara rätt bra att jämföra sådant där.

I denna kategori fanns dels elever som hade brist på ja-material och expertis inom
sitt ämnesområde, dels sådana som hade brist på nej-material och expertis. Dessa
elever nöjde sig inte med ensidigheten. De granskade och jämförde argument för
att upptäcka inkonsekvenser eller värderingar som inte redovisades öppet. Värdet
av expertintervjuerna uppfattades så att de gav eleverna möjlighet att granska och
förstå sätt att argumentera, inte bara att skaffa uppgifter i sakfrågor. Elever i denna
kategori drog slutsatsen att det inte fanns någon opartisk, objektiv information.
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Filip 2: ... jag är tveksam om det finns någon objektiv information alls, för-
utom lagtexter och vad det är för något sådär. /—/ ... men partier och författare
som har åsikter, när dom försöker beskriva det objektivt... det kommer ju fram
vad dom tycker egentligen. Så det är inte alls svårt att följa.

Den tydligaste skillnaden mellan B- och C-uppfattningarna av bias är att eleverna
med B-uppfattningar strävade efter att avgöra vilken sida som hade rätt, medan
eleverna med C-uppfattningar strävade efter att förstå motiv och värderingar bakom
olika argument och ställningstaganden i den information de använde. C-uppfatt-
ningen urskiljde eller var uppmärksam på bias i all slags information, inte bara i
debatt- och kampanjmaterial.

Åtta elever uppfattade partiskt material enligt kategori C (Fanny, Filip, Fredrik,
Madeleine, Maja, Marianne?, Matilda, Mona).

De olika kategorierna av uppfattningar av bias samvarierar i hög grad med olika
uppfattningar av relevanskriterier och informationsmättnad.

6.4.6 Likheter och skillnader mellan aspektkategorier

I beskrivningen av kategorierna i avsnitten ovan (6.4.1 – 6.4.5) har jag ibland påpe-
kat likheter mellan kategorier utifrån olika aspekter. Den uppmärksamma läsaren
kan också ha noterat att i redovisningen av vilka elever som haft uppfattningar en-
ligt en viss kategori så kan ett mönster skönjas. A-uppfattningar av relevanskriterier
överensstämmer i hög grad med A-uppfattningar av informationsöverflöd,
informationsmättnad och bias. C-uppfattningar av relevanskriterier, informations-
mättnad och bias omfattas av i stort sett samma elever. Analyserna av aspekterna
informationsöverflöd respektive kognitiv auktoritet gav två kategorier vardera, vil-
ket ger ett något mindre regelbundet mönster för samspelet mellan dessa aspekter
och övriga tre.

Utifrån upptäckten av likheter och skillnader mellan olika aspektkategorier har
dessa kategorier aggregerats (sammanförts) på en överordnad nivå. De aggregerade
kategorierna skapades genom att A-uppfattningar i olika aspektkategorier samman-
fördes i aggregerad kategori A. C-uppfattningar av olika aspekter sammanfördes till
aggregerad kategori C. B-uppfattningar av aspekterna relevanskriterier, informations-
mättnad och bias fördes till aggregerad kategori B. Figur 6.1 visar hur de agg-
regerade kategorierna skapats. Olika uppfattningar av aspekterna information
overload och kognitiv auktoritet fördelades något annorlunda på aggregerad nivå.
Resonemang om detta utvecklas nedan i avsnitt 6.6.
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Figur 6.1 Kategorier utifrån olika aspekter och på aggregerad nivå

Hur elevernas uppfattningar av olika aspekter på informationssökning fördelade
sig mellan de olika aspektkategorierna och på aggregerad nivå redovisas i översikten
nedan. En beskrivning av de tre kategorierna på aggregerad nivå följer i avsnitt 6.5.
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Tabell 6.1. Översikt över fördelning av elevernas uppfattningar av olika aspekter på informa-
tionssökning och på aggregerad nivå

Elev Relevans-
kriterier

Overload Informations-
mättnad

Kognitiv
auktoritet

Bias Aggregerad
nivå

Agneta A A A A A A

Alex A A A A A A

Anders A A A A A? A

Annika A - - A A A

Anton - A A A B? A

Fanny C B C? A C C

Felix C B C A B/C? C

Filip C B C B C C

Fredrik C B C B C C

Frida B/C B B - B B

Madeleine C B C B C C

Maja C B C B C C

Marianne C - C A C? C

Matilda C B C B C C

Mona C B C? B C C

Nadja B - B A? B B

Niklas B A - A B B

Nils B B B B? B? B

Nina B B B A B B

Nora B? A B A? B B

Ulla B ? B A B B

Ulla-Karin B B B A B B

Ulrika B - B A B B

Urban B B B A B B

Ursula B B B A B B
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Fördelningen av eleverna mellan olika kategorier ovan visar på en regelbunden-
het i hur olika elever uppfattade olika aspekter på informationssökning och infor-
mationsanvändning. Här syns också en tydlig överensstämmelse mellan grupptill-
hörighet och kategoritillhörighet. Gruppen har haft ett starkt inflytande över hur
eleverna uppfattade informationssökning och informationsanvändning. Olika indi-
vider har givetvis präglat samspelet i varje grupp. En vidare diskussion om grupp-
samspel, variationer i informationsanvändning och inlärningsresultat följer i kapi-
tel 8 och 9.

6.5 Aggregerade uppfattningar av
informationssökning
Innehållet i de aggregerade uppfattningarna av informationssökning och
informationsanvändning bygger på beskrivningarna av olika aspektkategorier i av-
snitten ovan (6.4.1 – 6.4.5). De tre uppfattningskategorierna på aggregerad nivå
skall först beskrivas genom huvudsakliga kännetecken utifrån de fem aspekter som
redovisats ovan. Därefter följer resonemang om vad dessa överordnade kategorier
innehåller, som inte framgick på aspektnivån.

6.5.1 Beskrivningskategorier – aggregerad nivå

Beskrivningskategorierna på aggregerad nivå kan ses som olika sätt att uppfatta
eller erfara fenomenen informationssökning och informationsanvändning, efter-
som kategorierna skapats genom en aggregering av uppfattningar av fem aspekter
på dessa fenomen. Det är viktigt att hålla kvar i minnet att kontexten för den in-
formationssökning som är ämne för avhandlingen utgjorts av en inlärningssituation,
där eleverna studerade en kontroversiell fråga. Elevernas tre olika sätt att uppfatta
informationssökning och informationsanvändning kan rubriceras som:

A. Att söka fakta
B. Att väga information för att välja rätt
C. Att granska och analysera

Varje aggregerad kategori av uppfattningar av informationssökning beskrivs nedan
utifrån sitt innehåll.
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A. Att söka fakta
Uppfattningen innebär att informationssökning går ut på att söka fakta om eller
säkra svar på frågeställningarna var för sig. Dessa elever uppfattade att relevant in-
formation var sådan information som gav svar på frågor eller frågeställningar var
för sig. Elevernas bedömningar av vad som var användbart material grundades på
att materialet var lättillgängligt såväl fysiskt som intellektuellt, dvs det skulle gå lätt
att få tag i och det fick inte vara svårbegripligt. Ett annat kriterium som dessa elever
framhöll var att materialet skulle vara aktuellt, eftersom EU var en så ny företeelse.
Därför föredrog de artiklar framför böcker. Den information eleverna fick från
experter, såväl muntlig genom intervjuer som tryckt information bedömdes som
mest användbar, då eleverna skrev sin slutrapport.

Elever i denna kategori uppfattade att problem med informationsöverflöd kunde
lösas genom teknisk, mekanisk gallring av material, utan kvalitativa bedömningar.
De ansåg att de kunde reducera mängden information genom att reducera antalet
texter, bibliotek och intervjupersoner. Kriterier för när de skaffat tillräckligt med
information var att de inte hann eller orkade läsa och bearbeta mer information
eller att det inte fanns mer material i gymnasiebiblioteket. Kvalitativa kriterier för
olika innehållsbedömningar eller tyngden i en viss informationskälla genom dess
kognitiva auktoritet spelade en undanskymd roll i dessa elevers sätt att resonera. De
väntade sig att de skulle få säkra svar på den svåra frågan om fördelar och nackdelar
av svenskt EU-medlemskap från de experter som intervjuades.

Eleverna menade att det var svårt att använda debattartiklar och annat partiskt
material och att de blev förvirrade av motstridiga uppgifter. De uppfattade sådan
information som flummig och osäker. De fann det svårt att skaffa sig en helhetsbild
av vad som skulle bli bättre eller sämre genom medlemskap i EU, eftersom materia-
let var så motsägelsefullt.

Elever med uppfattningar i kategori A ändrade inte sin uppfattning av informa-
tionssökning under processen. Ingen av eleverna ansåg sig ha några svårigheter med
att skaffa information och de avslutade sökningen av tryckt information utan när-
mare reflektion över kvaliteten i den information de skaffat eller dess relevans för
hela delämnet ”EU-medlemskapets konsekvenser på arbetsmarknadsområdet”. De
sökte säkra svar. Informationssökning uppfattades av dessa elever som att skaffa en
lagom mängd fakta som besvarade deras frågeställningar var för sig snarare än att
söka information för att bearbeta och analysera den i syfte att förstå och bedöma ett
ämne.
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B. Att väga information för att välja rätt
B-uppfattningen kan beskrivas så att informationssökningen skulle ge eleverna en
kunskapsbas om delämnet som gjorde det möjligt för dem att bilda sig en säker,
personlig uppfattning i en kontroversiell fråga. Eleverna menade att informationen
framför allt skulle användas för att belysa deras delämne med dess olika frågeställ-
ningar. Avgörande relevanskriterium var att informationen skulle ge svar på fråge-
ställningarna, så att delämnet täcktes väl. Vad som bedömdes som användbar infor-
mation skiftade under arbetets gång från orienterande information till mera speci-
fik och fördjupande information. Begriplighet var ett kriterium och textens svårig-
hetsgrad kunde betyda att en viss text bedömdes som oanvändbar. Den informa-
tion som eleverna hämtade från experten bedömdes som mest användbar, då elever-
na skrev sin rapport.

Eleverna i denna kategori såg olika lösningar på problemet med informations-
överflöd. Några talade inte alls om overload i intervjuerna (Nadja, Ulrika). Resten
(Nils, Nina, Nora, Ulla-Karin, Urban, Ursula; undantag Niklas som uppfattade
aspekten informationsöverflöd enligt kategori A) resonerade om olika kvalitativa
metoder för att reducera informationsmängden. Det kunde innebära att de omprö-
vade uppfattningen de först hade, att tidskriftsartiklar var den bästa typen av mate-
rial. De övergick till att söka information i böcker för att få överblick och struktur
på ämnet, dvs de bytte strategi. De sovrade i materialflödet genom kvalitativa över-
väganden, som påverkade deras relevanskriterier. Sovringen av material skedde uti-
från bedömningar av relevans för delämne och frågeställningar i första hand.

Elevernas bedömningar av hur mycket information som var tillräckligt avgjor-
des i denna kategori av att materialet täckte och besvarade frågeställningarna. Sam-
mansättningen av information bedömdes också som viktig. Olika typer av infor-
mationskällor skulle vara representerade såsom tidnings- och tidskriftsartiklar, böcker,
material från både ja-organisationer och nej-organisationer. Man skulle ha sökt
information i olika bibliotek. Redundans i informationen uppfattades som ett tecken
på att man inte behövde söka mer information. Mängden material som behandlade
olika frågeställningar tilläts styra hur mycket eleverna skrev om varje delfråga i
slutrapporten. Innehållet i rapporten anpassades således till mängden tillgänglig in-
formation.

B-uppfattningen innebar att eleverna ändrade uppfattningen av informations-
mättnad under sökprocessen. I början av arbetet trodde flera av eleverna (Urban,
Ulrika, Ulla) att när de skaffat tillräckligt mycket information så skulle de veta
säkert vilka fördelar och nackdelar som skulle följa av EU-medlemskap. När de
mött överflödet av information ändrade de uppfattning och menade att det var
omöjligt att veta säkert vilka konsekvenserna skulle bli. Deras förändrade uppfatt-
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ning innebar, att de själva skulle komma fram till ett svar genom att använda infor-
mation.

Informationen tillmättes kognitiv auktoritet på grundval av yttre tecken som
höga poster i förvaltning, företag och myndigheter eller expertkunskaper. Fack-
språk och specialuttryck i texter var andra tecken som påverkade hur informations-
källor värderades.

Eleverna upplevde att bias i informationen försvårade deras arbete. Några mena-
de att alltför tydligt partiska artiklar var oanvändbara, men de hoppades att grup-
pen gemensamt skulle hjälpas åt att analysera materialet så att de kunde få ut något
även av partsinlagor. Eleverna såg det som nödvändigt att skaffa både ja- och nej-
material och strävade efter att skapa balans mellan ”ja” och ”nej”. Efter hand fann
de detta omöjligt, eftersom experter och texter som de mötte var eniga om följ-
derna av svenskt EU-medlemskap och eleverna i denna kategori kom att acceptera
detta som det rätta. Elever med denna kategori av uppfattningar använde flera ty-
per av material, flera sökvägar och flera bibliotek än eleverna med uppfattningar
hemmahörande i kategori A. Till skillnad från kategori A, där uppfattningarna inte
förändrades, så förändrades elevernas uppfattningar av flera olika aspekter på infor-
mationssökning under processen i kategori B, t ex av relevanskriterier, information
overload, bias så som detta redovisats ovan.

C. Att granska och analysera
Denna uppfattning kan beskrivas så att informationssökning innebär att skaffa och
använda information för att kunna förstå ett ämne. När ämnet, så som i EU-arbe-
tet handlade om att förstå vad svenskt EU-medlemskap skulle kunna innebära, så
uppfattade eleverna i denna kategori att informationssökningen skulle gå ut på att
de kritiskt granskade och reflekterade över och bedömde olika informationskällor
för att kunna förstå olika hållningar och argument. Detta innebar att de försökte
genomskåda bakomliggande värderingar och eventuella intressen som olika skri-
benter eller intervjupersoner kunde ha.

Eleverna bedömde användbarhet i informationen utifrån olika aspekter eller di-
mensioner som gällde hur informationen gav bredd och djup i ämnet. Avgörande
kriterium för relevans var inte bara svar på frågeställningarna, utan dessa elever på-
pekade ofta att de behövde läsa bredare än bara delämne och EU eller svar på fråge-
ställningarna. Elever med C-uppfattningar av informationssökning såg det som vä-
sentligt att kunna sätta in ämnet i ett större sammanhang. De strävade efter att
förstå olika hållningar till EU-medlemskap och olika sätt att argumentera och de
försökte väga tyngden i olika argument. Denna strävan påverkade deras bedöm-
ningar av vad som var användbar information och deras bedömningar modifiera-
des utifrån hur deras informationsbehov förändrades under processen, t ex bredd,
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djup, kontroll av en informationskälla mot en annan, granskning av olika argu-
ment. Olika infallsvinklar på ämnet var ett tungt relevanskriterium i denna upp-
fattning.

Problem med information overload uppfattades så att det gällde att skapa struk-
tur i informationen och ämnet. Lärarens introduktionsföreläsningar uppskattades
just därför att eleverna uppfattade att läraren sovrat i informationsöverflödet och
hjälpte dem att se en struktur i ämnet. Ett sätt för elever i denna kategori att han-
tera overloadproblemet var att fokusera intresset på att skärskåda argumenteringen
i informationen i stället för att enbart fokusera själva sakfrågorna om konsekvenser
på olika delområden. Ett annat sätt var att förändra uppfattning av vilken typ av
källor som var mest användbara. Efterhand uppskattades böcker, eftersom de gav
bättre överblick och struktur än artiklar.

Elevernas kriterier för att bedöma när de hade tillräckligt mycket information
var variation i materialet avseende bredd, djup, argument från olika parter, redun-
dans. De menade att informationen skulle vara både beskrivande och argumenter-
ande, om möjligt också neutral. Olika typer av material skulle vara representerade.
Eleverna sökte information i både böcker, artiklar, intervjuer och kampanjmaterial,
liksom eleverna i kategori B gjorde, men om brist på information uppstod om
någon frågeställning ledde detta till extra ansträngningar. Bland elever i kategori C
tilläts således inte mängden information styra hur långt ett avsnitt fick vara i grup-
pens rapport. Några elever i kategori C utvidgade sin informationssökning till att
omfatta också information från utlandet. Via danska EU-parlamentariker skaffade
de dokument från Bryssel för att kunna besvara sin frågeställning om lobbyisternas
inflytande i EU.

Informationskällors kognitiva auktoritet värderades både utifrån källans posi-
tion som makthavare eller expert och utifrån innehållet i informationen och hur
detta innehåll kunde relateras dels till personens position och därför förväntade
intressen, dels till innehåll i andra källor. Den information eleverna samlade genom
intervjuer värderades högt men balanserades mot andra informationskällor. Några
elever (Fanny, Felix, Marianne) uttryckte A-uppfattningar av kognitiva auktoritet,
men har ändå placerats i kategori C på aggregerad nivå, eftersom de utifrån andra
aspekter hade uppfattningar av informationssökning som bäst överensstämmer med
C-uppfattningen.

Bias kunde användas för att förstå olika ståndpunkter enligt denna uppfattning.
Partisk information uppfattades så att den kunde användas för att skärskåda och
jämföra argument. Eleverna försökte genomskåda sätten att argumentera. Deras
kritiska läsning ledde dem vidare till att kontrollera olika källor för att jämföra hur
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ja- respektive nej-sidan använde samma källor som stöd för motstridiga argument.
Elever i denna kategori drog slutsatsen att det inte fanns någon opartisk, objektiv
information.

Elever med denna kategori av uppfattningar använde flest typer av material, flera
sökvägar och flera bibliotek än eleverna med uppfattningar enligt kategori A eller
B. Den största skillnaden mellan uppfattningar enligt kategori C och övriga upp-
fattningar finner jag i inslagen av aktiv kritisk granskning och analys av informatio-
nen och sökandet efter samband mellan olika källor som finns i C-uppfattningen.

6.6 Aggregerade uppfattningar –
mer än delarna
Helheten är mer än summan av delarna. Finns det nya dimensioner eller innehåll i
de aggregerade kategorierna, som inte omfattas av aspektkategorierna? Vad tillförs
på aggregerad nivå?

När det gäller kombinationen mellan individuella uppfattningar utifrån varje
aspekt och uppfattningar på den aggregerade nivån är mönstret inte totalt renodlat.
Som nämnts ovan hade tre elever uppfattningar som fördes till kategori C på agg-
regerad nivå, trots att de avvek från övriga med avseende på aspekten kognitiv auk-
toritet. Jag har bedömt att deras helhetsuppfattning av informationssökning och
informationsanvändning stämmer bäst in i kategori C. Vad är det då som är huvud-
skillnader mellan de tre övergripande kategorierna av uppfattningar? Kategoriser-
ingen på den aggregerade nivån kan hjälpa oss att urskilja djupare mönster eller
nyanser i de olika uppfattningarna A, B och C, som inte kan urskiljas genom aspekt-
kategorierna. Kan det vara så att någon aspekt väger tyngre än övriga och därför är
särskilt karaktäristisk för varje aggregerad kategori?

Överensstämmelsen är stor mellan aspektkategorierna relevanskriterier, infor-
mationsmättnad respektive bias och de aggregerade kategorierna. Alla elever med
uppfattningar enligt kategori C utifrån dessa aspekter placerades i aggregerad kate-
gori C. De fem elever som hade uppfattningar enligt kategori A utifrån nämnda tre
aspekter placerades i aggregerad kategori A (undantaget Anton avseende aspekten
bias). De elever som hade uppfattningar enligt kategori B utifrån de tre nämnda
aspekterna placerades i kategori B på aggregerad nivå.

Uppfattningar av overload och kognitiv auktoritet grupperades i vardera två
aspektkategorier, som på aggregerad nivå fördelats mellan tre kategorier. Detta medför
en något annorlunda spridning än för aspektkategorierna relevanskriterier,
informationsmättnad och bias (jfr Översikt ovan, Tabell 6:1).
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De elever som placerats i aggregerad kategori A återfinns i kategori A utifrån alla
delaspekter (tveksamhet ang. Anton), medan aggregerad kategori B innehåller upp-
fattningar utifrån antingen A eller B avseende aspekten overload. Några elever med
A-uppfattningar av overload (Niklas och Nora) har förts till aggregerad kategori B,
eftersom deras uppfattningar av övriga aspekter på informationssökning bäst stäm-
mer med denna. De flesta elever i aggregerad kategori B hade B-uppfattningar av
information overload (Nils, Nina, Ulla-Karin, Urban, Ursula). Övriga elever med
B-uppfattningar av overload har placerats i aggregerad kategori C (Fanny, Felix,
Filip, Fredrik, Madeleine, Maja, Marianne, Matilda, Mona), eftersom dessa elever
hade C-uppfattningar av relevanskriterier, informationsmättnad och bias.

Överensstämmelsen mellan olika uppfattningar av kognitiv auktoritet och upp-
fattningar av informationssökning på aggregerad nivå är intressant. Det visar sig att
B-uppfattningen av kognitiv auktoritet inte i något fall sammanfaller med en A-
uppfattning av någon aspekt på informationsanvändning. I några fall finns inslag
av aspektkategori A avseende kognitiv auktoritet (Fanny, Felix, Marianne) och pla-
cering i aggregerad kategori C.

Skillnaderna mellan uppfattningar av relevanskriterier, informationsmättnad res-
pektive bias har avgjort i vilken kategori eleven placerats på aggregerad nivå. Vi
skall erinra oss några skillnader mellan dessa aspektkategorier. C-uppfattningen av
relevanskriterier rymde flera dimensioner än A- och B-uppfattningarna. Relevant
information enligt kategori C var inte bara sådan som gav svar på elevernas fråge-
ställningar utan skulle också omfatta sådan information som gav flera olika infalls-
vinklar, som gav både bredd och djup och som kunde användas för att förstå och
bedöma den svåra frågan om fördelar och nackdelar av EU-medlemskap. Relevant
information ansågs också vara sådan som kunde kontrollera, bekräfta eller förklara
annan information. I kategori C varierade bedömningarna av vad som var använd-
bar information med hur elevernas informationsbehov förändrades under olika
skeden av arbetet. Inbördes relationer mellan olika informationskällor påverkade
uppfattningen av vad som var relevant information på så sätt att argumenteringen
i olika texter kunde jämföras. Källor som anfördes som stöd för motstridiga argu-
ment skulle kontrolleras. Information från Bryssel jämfördes med officiell svensk
information angående Sveriges förhandlingsresultat i EU-förhandlingarna.

Eleverna i kategori A däremot uppfattade sådan information som användbar
som gav svar på en separat frågeställning. Denna uppfattning ändrades inte under
arbetets gång. B-uppfattningen av relevanskriterier var att informationen i första
hand skulle ge svar på gruppens gemensamma frågeställningar. I kategori B modi-
fierades bedömningarna av vad som var användbart material så att eleverna först
sökte översiktsinformation för att senare söka mer fördjupad och specialiserad in-
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formation. B-uppfattningens relevanskriterier var snävare än i kategori C, eftersom
relevans i så hög grad begränsades till delämnet utifrån gruppens frågeställningar.

C-uppfattningen att bias i informationen kunde användas för att förstå olika
ståndpunkter ledde till att eleverna ansåg att informationen måste granskas kritiskt,
kontrolleras och genomskådas. Min slutledning att kritiskt granskande var särskilt
avgörande i klassens EU-arbete riskerar att bli cirkelbevisning, eftersom läraren
krävde att elevernas redovisningar skulle innehålla analytiska resonemang om för-
delar och nackdelar av ett eventuellt svenskt EU-medlemskap. Det kritiska resone-
manget var således ett krav från läraren och ett mål för uppgiften.

 Av intervjuerna framgår det tydligt, att eleverna kände till detta. De talade om
detta krav, om att det var svårt att uppfylla, att deras rapporter inte fick lov att
innehålla långa beskrivningar eller för många faktauppgifter. Trots detta resonerade
eleverna väldigt olika i intervjuerna, när de beskrev hur de tänkte om partiskt ma-
terial och om hur detta kunde användas. Eleverna i kategori A sökte fakta i partisk
information och fann den därför ofta oanvändbar, eftersom de menade att den
hade brist på fakta och att de fakta som fanns var motstridiga. Uppfattningarna i
kategori B var att man skulle sträva efter att få balans mellan ja- och nej-material i
den information man skaffade. När detta befanns omöjligt valde eleverna sida och
accepterade bias, dvs de accepterade övervikten för sådan information som var po-
sitiv till svenskt EU-medlemskap och drog slutsatsen att det inte fanns några tunga
argument emot. Flerdimensionella kvalitativa bedömningar, kritisk analys, inbör-
des sammanhang mellan olika informationskällor, sådana aspekter på sökning och
användning av information kännetecknar kategori C och saknas i kategori A. B-
uppfattningen av kognitiv auktoritet att källor skulle värderas utifrån innehåll och
källans position eller status, inte bara utifrån det senare, kan ses som en dimension
i det kritiska granskandet av informationen. Detta är avgörande skillnader mellan
de tre kategorierna på aggregerad nivå.

Min slutsats är att i ett arbete av denna typ, där inlärningsuppgiftens mål har
varit att kunna resonera kritiskt om ett ämne så har skillnader mellan elevers olika
uppfattningar av bias på ett avgörande sätt påverkat vad de fått ut av informatio-
nen. Uppgiftens ämne och mål har här samspelat med elevernas sökning och an-
vändning av information.

Ämnets och uppgiftens karaktär har påverkat hur eleverna använt information.
Samtidigt har elevernas sätt att erfara informationssökningen påverkat användningen
av information och därför också vad de lärt sig.
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6.7 Inriktning och hållning till informations-
sökning och informationsanvändning

6.7.1 Inriktning vid informationsanvändning

Elevernas intentioner eller hållning till informationssökningen varierade mellan de
olika kategorierna. Eleverna i aggregerad kategori A uppfattade informationssök-
ning som att söka fakta, säkra svar. Detta innebär att deras inriktning, när de sökte
och använde information var att titta efter fakta, att få fram säkra bevis.

Agneta 3: Ja vi ville ju ha klara besked om vad som händer i denna med jäm-
ställningsfrågan och det är arbetsmarknaden då och facket... arbetslösheten
fick vi fram relativt bra om vad som hände, men det andra... det stod så flummigt
om man säger, till och med dom böcker vi fick av arbetsmarknadsdeparte-
mentet... dom böckerna var så flummigt, vi fick aldrig riktigt klart vad som
händer, om vi går med eller om vi inte går med. Dom vet nog inte det riktigt
själva. /—/ det är inget konkreta bevis... eller fakta... och det är svårt att utgå då
ifrån någonting, när man inte får... det blir liksom... hela alltet då blir vagt...
man får ju inte... kunde bara flumma ut allting. /—/ Det var faktiskt väldigt
svårt att läsa... just tidningsartiklar då eftersom att dom var så vinklade. Så jag
försökte ju ta fram... ja jag tog fram... stödord då... några ord från varje artikel
då och sedan... ja kolla upp mer. Ibland så... vissa saker så... var det ju samma...
handlade om samma sak, men ändå så var det ju vinklat då, formulerat på olika
sätt, så då försökte vi leta upp mer faktaställen då, för att ta reda på hur det
verkligen var eller något diagram, det ger mycket också, då kan man... har man
fakta. /—/
Ja det är väl vissa artiklar ändå, även om dom har varit väldigt vinklade, så har
vi då fått fram en eller två meningar ur varje artikel ungefär.

Agneta lyckades inte få ut något särskilt meningsfullt ur den partiska informatio-
nen, eftersom hon inriktade sig på att söka efter fakta, säkra svar och klara besked i
stället för att söka efter sätt att argumentera eller bakomliggande värderingar och
intressen.

Eleverna i kategori B sökte balans mellan ja- och nej-sidan i den kontroversiella
frågan utifrån sitt delämne. Deras intentioner med informationssökningen var att
finna material som täckte deras delämne väl. Intentionerna att skapa balans mellan
ja-sidans och nej-sidans material gav de upp, eftersom övervikten för ja-sidan var
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massiv. Deras avsikt att ta ställning till frågan om svenskt EU-medlemskap ledde
till att de kom att acceptera ja-sidans övervikt i informationen.

Nadja 3: I vårat ämne så har jag kommit fram till, det är ju så solklart, man kan
liksom inte vara negativ. /—/ Så att vi som har hållit på med näringslivet skulle
få enbart positiva svar, det var vi liksom redan inne på innan vi åkte upp. Och
jag kan inte säga... vi sökte inte folk som var negativa till EU... jag vet inte, vi
hade väl någon sådan ambition i början att man skulle försöka hitta folk från
båda sidor, men vi gav liksom upp, det är hopplöst. Inte ens dom mest utstude-
rade miljöfantaster tror att EU är negativt just för den ekonomiska tillväxten.
Det är alla överens om, att det är positivt.
/—/ Magistern har kritiserat oss för att vi hade för lite... ja det är det att i vårat
arbete så är det för lite syn från andra sidan så att säga. Men det går inte att
hitta...

I kategori C var elevernas avsikt att finna information som gav olika infallsvinklar
till ämnet, eftersom de var inriktade på att förstå olika synsätt. I konsekvens med
dessa intentioner sökte de olika sorters information, eller information utifrån flera
dimensioner än delämne, frågeställningar eller kampanjsida. Användbarheten av-
gjordes som vi sett utifrån många olika bedömningsgrunder. Eleverna hållning till
bias i kategori C innebar att avslöja och förstå olika ställningstaganden för eller
emot EU genom att jämföra mellan olika argument, att kontrollera hur samma
källa användes av olika parter som stöd för motstridiga påståenden i syfte att förstå
hur argumentationen var uppbyggd eller vilka värderingar och intressen som låg
bakom.

I: Den här lagtexten som du sade att du ska skicka efter, vad är det du väntar
dig att få ut av det? Vad är det du söker där i lagtexterna?
Filip 2: Jo just det, eftersom i så många av artiklarna hänvisar man till vad det
står i en text... bara kort citat... dels kan man ju kolla det, men nu tror jag att
ingen ljuger och sådär, men sedan så kanske dom bara har tagit ut det som
stödjer deras syfte då. Det är bra om man har allt det där och har läst igenom
det kanske, även om det inte... så man vet exakt vad det är.

Min slutsats är att eleverna i kategorierna A, B och C använde information på olika
sätt och fick ut olika resultat av sin information beroende på att de sökte efter olika
saker i informationen. Deras inriktning vid informationssökningen har avgjort vad
de fick ut av informationen. Deras uppfattningar av informationssökning sam-
spelar på så sätt med deras inriktning och resultatet av informationsanvändningen.
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6.7.2 Hållning och inriktning till informations-
sökning hos experter

Elevernas olika inriktning vid informationssökning visade sig i hur de närmade sig
den del av informationsinsamlandet som skaffades från experter och makthavare.
De olika grupperna intog olika hållningar till detta arbete. Eleverna i arbetsmarknads-
gruppen hoppades på att informationen från intervjuerna skulle ge dem de säkra
svar, som de inte funnit i tryckt information. Hållningen till expertintervjuerna var
mera förströdd än i övriga grupper. Två elever deltog inte och de tre elever som
deltog gjorde färre intervjuer, bara tre, än övriga grupper. Dessa elevers avsikter
med intervjuerna var vagare än andra gruppers, eftersom de inte i förväg gjort klart
för sig vad de behövde veta. De hade inte formulerat några särskilda intervjufrågor
utan lämnade över sina frågeställningar för att få svar på dem.

Anders 3: Nej, vi hade inte direkt nåt som vi visste att vi inte visste, om man
säger så. Utan vi visste... vi visste alldeles för lite på alla plan och då är det ju
svårt att förvänta sig några konkreta svar.

De viktigaste avsikterna med expertintervjuer för gruppen ”näringsliv och konkur-
rens” var att ”göra kap”, dvs att boka in så många ”höjdare” som möjligt. Dessa
elever skrev till 20 à 25 personer, av vilka åtskilliga var ministrar, statssekreterare,
näringslivstoppar och liknande. Att ha fått napp hos Per Westerberg och Anne
Wibble gav verkliga ”kickar”. Eleverna uppfattade de höga krav som läraren ställde
på dem som stimulerande, då dessa krav innebar att kunna intervjua makthavare
och experter och samtala med dessa på expertnivå.

Eleverna i gruppen ”utbildning och forskning” hade som främsta syfte med
expertintervjuerna att få kompletterande sakinformation, som de tidigare sökt i
tryckta källor men inte funnit någonting om. De saknade information om en av
sina frågeställningar angående hur grundskola och gymnasium skulle förändras av
EU-medlemskap och hoppades få en intervju med skolministern för att få svar på
sina frågor.

Grupperna ”försvar” och ”miljö” hade för avsikt att söka information från ex-
perter för att kunna granska och jämföra olika argument och hur man kan bemöta
argument för att bedöma fördelar och nackdelar av ett svenskt EU-medlemskap.

6.7.3 Hållning till sökvägar och sökbegrepp

Eleverna hade olika hållning till att söka information i databaser. De tyckte det var
olika svårt eller lätt att formulera sökbegrepp för den typen av informationssök-
ning. Detta framkom i den första delen av analysen av elevernas informationssök-



171

ning (avsnitt 6.2). En grupp av elever (Agneta, Alex, Anders, Annika, Frida, Nora,
Ulla-Karin) menade att det var lätt att formulera sökbegrepp genom att kombinera
sökord och att tolka den information som referenserna gav. De sökte i första hand
artiklar i några olika artikeldatabaser, fick fram referenser och menade att det som
var mest mödosamt var sedan att få tag på själva artiklarna. Många måste beställas
från andra bibliotek, vilket bibliotekarien gjorde för dem. Andra elever (Anton,
Fanny, Fredrik, Madeleine, Maja, Ulla, Ulrika, Ursula) tyckte det var svårt att for-
mulera sökbegrepp så att de fick fram precis och relevant information. Dessa elever
hanterade sina svårigheter på olika sätt, dels så att de gick igenom ett mycket stort
antal referenser för att få fram relevanta artiklar, dels så att de helt enkelt föredrog
att söka information i böcker i stället för artiklar eller genom att söka information
hos olika institutioner direkt.

Det saknas överensstämmelse mellan hur eleverna grupperade sig med avseende
på sökbegrepp och hur de grupperar sig i de kategorier som konstruerats på agg-
regerad nivå utifrån de fem aspekter som valdes för analysen. Denna brist på överens-
stämmelse tyder på att elevernas förmåga att formulera precisa sökbegrepp, då de
sökt information i databaser, inte påverkat hur de använt information och vad de
fått ut av den. Alla elever har sökt information mer eller mindre aktivt och kommit
åt så mycket information som de bedömde som tillräckligt (med undantag för ”ut-
bildningsgruppens” frågeställning om grundskolan och gymnasiet). Det som sär-
skiljer eleverna är hur de värderat, bearbetat och använt informationen och skapat
helt olika mening ur den.

Denna brist på överensstämmelse mellan sökfärdigheter och informations-
användning väcker frågor både om vad som är viktigt att lära sig om informations-
sökning och om vad användarundervisning skall handla om och hur sådan under-
visning skall läggas upp. Kan det vara så att traditionell användarundervisning kon-
centrerar för stort intresse på sökfärdigheter och för lite möda på att hjälpa använ-
dare att analysera och värdera information?

6.7.4 Sammanfattning: inriktning och hållning

Sammanfattningsvis konstaterar jag att elevernas hållning till och inriktning vid
informationssökningen har påverkat vad de fick ut av informationen.

Kategori A:s hållning var att söka säkra svar. Det betyder att för dessa elever
existerade svar som någon annan hade formulerat och som gick att finna vid infor-
mationssökning. De hade en atomistisk hållning till informationssökningen som
visade sig i att de delade upp frågeställningar och informationsmaterial emellan sig.
De sökte enskilda fakta i texter och svar på frågeställningar var för sig. De inriktade
sig inte på att integrera sin information till en sammanhållen rapport där de vägde
samman vad de kommit fram till angående olika frågeställningar. Deras hållning
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till informationssökning hos experter var mera förströdd än andra gruppers. I denna
grupp fanns flera elever som tyckte det var lätt att formulera sökbegrepp och söka
information i databaser (Agneta, Anders, Alex, Annika).

Kategori B:s inriktning var att ”skapa balans” i informationen, så att man kunde
välja sida. Eleverna i kategori B räknade med att det fanns olika svar på frågan om
fördelar och nackdelar av ett svenskt EU-medlemskap och de inriktade sig på att i
sin rapport redovisa olika sidors svar. När de mötte övervikt för ja-sidans informa-
tion accepterade de innehållet och budskapet i denna och gav upp strävan efter
balans. Intentionen att skapa balans mellan ja och nej hindrade eleverna från att
tränga in i och närmare granska argument och värderingar i partisk information.
Eleverna i kategori B intog en atomistisk hållning genom att inrikta sig på de två
kampanjsidorna när de sökte och använde information. De intog samtidigt en ho-
listisk hållning till informationen om delämnet genom att de strävade efter att väga
samman gruppens frågeställningar för att kunna besvara dem gemensamt och på så
sätt täcka in gruppens delämne.

I kategori B finns huvudsakligen elever ur grupperna ”näringsliv” och ”utbild-
ning”. Dessa två grupper hade olika inriktning vid expertintervjuerna, där näringslivs-
gruppen främst var intresserade av att ”göra kap” genom intervjuer med många och
höga makthavare, medan utbildningsgruppen främst önskade kompletterande sak-
upplysningar för den frågeställning de saknade information om. Här fanns olika
uppfattningar bland eleverna av hur svårt eller lätt det var att formulera sökfrågor
och söka information i databaser.

Kategori C inriktade sig på att förstå argument och värderingar i informationen
för att kunna bedöma fördelar och nackdelar av svenskt EU-medlemskap. Detta
ledde dem till att söka och använda olika typer av informationskällor på olika sätt.
De begränsade inte relevansbedömningarna enbart till sina delämnen, de sökte sak-
kunskap om ämnet och de sökte och använde partiskt material så att detta gav
mening och underlag för analytiska resonemang. De var starkt inriktade på att söka
struktur i informationen för att kunna få grepp om ämnet och olika infallsvinklar
till det. Hållningen i kategori C kan betecknas som holistisk i den bemärkelsen att
informationen i de olika källorna skulle användas för att ge en helhetsförståelse för
frågan om fördelar och nackdelar av ett svenskt EU-medlemskap. Eleverna inrik-
tade sig på att förstå sakförhållanden och värderingar och med grund i information
om sina delämnen vidgade de informationssökningen för att placera in delämnet i
en vidare ram.
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Flera av eleverna i kategori C hörde till dem som uttryckte att de hade svårt att
formulera sökbegrepp för att söka information i databaser (t ex Fanny, Madeleine,
Maja). Inriktningen vid informationssamlande genom expertintervjuer bland
eleverna med uppfattningar i kategori C var att förstå och genomskåda hur experter
och makthavare byggde sin argumentering.

6.8 Sammanfattning: uppfattningar
av informationssökning
Kapitlet innehåller en väsentlig del av resultaten från avhandlingens empiriska un-
dersökning. Elevers uppfattningar av informationssökning har analyserats och be-
skrivits genom tre aggregerade kategorier av uppfattningar, vilka bygger på katego-
riseringar av de olika aspekter på informationssökning och informationsanvändning
som valdes för analysen. Samspelet mellan process och resultat i informationssök-
ningen har analyserats och beskrivits genom att relatera kategorierna av elevernas
uppfattningar till deras inriktning och hållning vid informationssökningen. Denna
analys visar att skillnader i elevernas inriktning vid informationssökning samspelar
med deras olika uppfattningar av informationssökning. Detta samspel mellan upp-
fattning och inriktning påverkade vad eleverna fick ut av informationen, vilken
mening de skapade ur den. Analysen av samspelet mellan elevernas hållning och in-
riktning och uppfattningskategorierna ger stöd för det tidigare redovisade synsättet
att människors handlingar är sammanvävda med deras sätt att uppfatta eller erfara
ett fenomen (jfr ovan avsnitt 2.5.1, 4.1.2 och 6.1).

Detta resultat ger begynnande svar på två av avhandlingens frågeställningar, näm-
ligen hur eleverna uppfattade informationssökningsprocessen och hur de uppfat-
tade olika källor liksom vad de tog fasta på i olika informationskällor. Resultatet
visar att flera av de svårigheter eleverna stötte på under arbetet var sådana som hade
sitt upphov i hur de erfor informationsöverflöd, svårigheter att hantera bias i mate-
rialet liksom att bedöma vad som var relevant information.

Hur dessa skillnader mellan de tre kategorierna av uppfattningar av informa-
tionssökning och informationsanvändning samspelade med elevernas inlärnings-
resultat diskuteras i kapitel 8 och 9. Närmast skall analysen av elevernas inlärnings-
process och resultat presenteras.
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Noter

1 Det är värt att notera att då undersökningen genomfördes läsåret 1993/94 var varken
skolan eller något av de bibliotek eleverna använde uppkopplade mot Internet. Idag skulle
en del av informationssökningen säkert skett på Internet.

2 Tre elever fick förhinder och deltog inte i Stockholmsresan.

3 Höglund & Persson använder termen på ett något annorlunda sätt för att beteckna upp-
levelsen av informationsöverflöd, snarast motsatsen till en upplevd brist på information.

4 I vidare bemärkelse och i samhällsdebatten ses vidare problem med ”information overload”
som rör demokratins villkor, människors möjligheter att orientera sig i världen, villkor för
skola och undervisning i informationssamhället. I avhandlingen används begreppet i sin
snävare betydelse, där problemet gäller att hantera stora mängder information i en speci-
fik inlärningssituation.

5 Second-hand Knowledge. An Inquiry into Cognitive Authority (1983)

6 1994 vice ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen
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Kapitel 7

Inlärningsprocess
och resultat

7.1 Uppgiftens karaktär
Målet för fördjupningsarbetet så som det formulerades av läraren var att eleverna
skulle kunna resonera om, problematisera och analysera olika tänkbara följder av
ett eventuellt svenskt medlemskap i EU. Elevernas resonemang och bedömningar
skulle grundas i djupa kunskaper som eleverna skulle inhämta dels genom att bear-
beta tryckt information som de själva skulle söka fram, dels genom sådan informa-
tion som eleverna skulle skaffa sig vid intervjuer med sakkunniga personer och
makthavare. Som jag ser det är detta en avancerad och komplex inlärningsuppgift.
Den ställer krav på såväl sakkunskaper i ämnet som analysförmåga, förmåga att dra
slutsatser och göra bedömningar liksom färdigheter att presentera resultatet av ar-
betet i både muntlig och skriven form.

7.2 Analys
Med inlärningsmålet ”att kunna resonera kritiskt om, analysera och bedöma förde-
lar och nackdelar med ett svenskt EU-medlemskap” måste min analys av elevernas
inlärningsresultat inriktas just på elevernas förmåga att resonera kritiskt och göra
bedömningar av den fråga som var ämnet för fördjupningsarbetet. Den del av ana-
lysen av det empiriska materialet som fokuserades på inlärningsresultatet kunde
inte begränsas till endast ämneskunskaper om EU. Vad eleverna tänkte om ämnet
och hur de tänkte om ämnet är tätt sammanflätade. Vad eleverna tänkte omfattar
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innehållet, både sakkunskaper om EU och om delämnet. Hur eleverna tänkte om
ämnet omfattar hur eleverna integrerade sina kunskaper om EU och delämne lik-
som hur de resonerade och gjorde bedömningar av eventuella följder av svenskt
medlemskap i EU. Förändrade sätt att tänka hos eleverna, dvs fördjupade, mera
komplexa uppfattningar av fenomenet ”möjliga konsekvenser av ett eventuellt svenskt
medlemskap i EU” innebär att eleverna lärt sig något om ämnet.

Analysen av vad eleverna lärde sig fokuserades på att följa förändringar i elevernas
sätt att tänka om ämnet under processen. Intervjumaterialet har granskats för att
komma åt vilka ämneskunskaper eleverna hade vid de tre olika intervjutillfällena i
december, januari och april.

7.3 Kategorisering av inlärningsresultat
I konsekvens med fenomenografins kunskapssyn, där kunskap ses som uppfatt-
ningar av fenomen i världen, uppfattar jag elevernas inlärningsresultat som de upp-
fattningar av ämnet som eleverna hade efter avslutat fördjupningsarbete. Inlärnings-
resultatet presenteras som kategorier av uppfattningar av ämnet ”fördelar och nack-
delar av ett eventuellt svenskt EU-medlemskap – en kritisk analys”. De kategorier
som skapats genom analysen av intervjuerna beskrivs både som inlärningsprocess
och resultat, men kategoriseringen tar sin utgångspunkt i kvalitativa skillnader i
inlärningsresultat. Beskrivningar av inlärningsprocessen bygger på förändringar i
elevernas sätt att tänka om ämnet så som detta kom fram i intervjuerna, dvs i de-
cember, slutet av januari och april.

Den kategorisering av inlärningsresultatet som grundas i elevernas uppfattningar
av ämnet vid sista intervjutillfället kommer att jämföras med lärarens bedömning
av inlärningsresultatet så som denna kommer fram i hans bedömning av elevernas
rapporter, dvs den skriftliga redovisningen av arbetet.

Elevernas inlärningsresultat grundat i elevintervjuerna har grupperats i tre kate-
gorier:

A. Konsekvenser av medlemskap i EU kan inte bedömas på grund av brist på säkra
fakta. Fragmentariska kunskaper om EU

B. Möjliga konsekvenser av svenskt medlemskap bedöms utifrån delämnet. EU uppfat-
tas som ekonomiskt samarbete

C. EU-medlemskapet uppfattas som ett etiskt eller maktpolitiskt ställningstagande. EU
uppfattas som ett maktblock.
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Eleverna fördelar sig mellan kategorierna enligt följande:

Kategori A: Agneta, Alex, Anders, Annika
Kategori B: Anton, Frida, Marianne, Nadja, Niklas, Nils, Nina, Ulla, Ulla-Karin,
Ulrika, Urban, Ursula
Kategori C: Fanny, Felix, Filip, Fredrik, Madeleine, Maja, Matilda, Mona, Nora

Fördelningen visar att utfallet mellan dessa kategorier i hög grad, men inte totalt,
stämmer överens med elevernas grupptillhörighet.

7.4 Beskrivning av kategorierna
A. Konsekvenser av EU-medlemskap kan inte bedömas på grund av brist på säkra
fakta. Fragmentariska kunskaper om EU
Hos elever i denna kategori skedde små förändringar i uppfattningar av ämnet.
Eleverna hade i början av arbetet vaga begrepp om såväl EU som delämne. De sade
att de inte kände till någonting om vare sig EU eller om arbetsmarknadsfrågor.
Efter avslutat arbete hade de lärt sig spridda detaljer om ämnet, t ex några skillna-
der mellan EG och EU.

Agneta 3: ... EG är mest det ekonomiska då, medan... sedan var det säkerhets-
och... eller det var militär och polis... var två andra så det var... EG är bara en
tredjedel av EU. Och det är ju sådant man aldrig har fått... jag trodde ju förut
att EU och... ja att det var ungefär samma sak, men det är det ju inte egentli-
gen.

Eleverna fogade inte samman sina fragmentariska kunskaper om EU till någon
tydlig eller sammanhängande bild vare sig av EU eller av möjliga följder av svenskt
medlemskap. EU framstod som något stort och svårbegripligt. Ingenting gick att
veta säkert. Allting ändrades hela tiden, därför var det omöjligt att få något grepp
om ämnet eller om frågan om medlemskapets fördelar och nackdelar.

Agneta 3: Ja om man läser allting som handlar om EU... dom kan aldrig be-
stämma sig tycker jag. Dom byter... dom slingrar sig och... ja får inte riktigt...
dom kan aldrig säga riktigt vad det står för... massa undantag hela tiden.

Citaten illustrerar A-uppfattningen av ämnet efter avslutat arbete. Små föränd-
ringar ägde rum avseende vad och hur eleverna tänkte om ämnet under arbetets
gång.
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December: utgångsläge
I början av arbetet hade dessa elever mycket vaga kunskaper om såväl EU som om
sitt delämne ”arbetsmarknadsfrågor”. När Annika i december berättade om grup-
pens frågeställningar var begreppen främmande:

Annika 1: Nja, vi vet ju liksom vilka ämnen vi ska ta inom liksom, men inte
just själva meningarna, om man säger... men vi har liksom det där med arbets-
lösheten och hur lönen och... och lönestiftningen eller vad det heter...

Januari: ingen progression
Vid intervjutillfället i slutet av januari hade dessa elever ännu inte börjat läsa något
och hade därför inte lärt sig något nytt om ämnet. Några elever nämnde att de
prioriterade centralprovet i fysik och därför sköt på EU-arbetet.

I: Är det någonting som du har fått reda på eller som du har lärt dig sedan du
startade arbetet, som du tycker var viktigt eller... nytt?
Annika 2: Nej, inte något så direkt. Det är ganska likt dom andra
samhällskunskapsarbetena ännu så länge.
I: Fast jag menar om själva... om ämnet.
Annika 2: Nej inte ännu. Vi har inte hunnit läsa så mycket och så... så det har
vi inte hunnit.

April: små förändringar
I april talade Annika om ämnet:

Annika 3: Jaa, jag vet inte riktigt. Jag tycker det var ganska svårt eller våran
grupp har haft det hemskt jobbigt... /—/ det viktigaste... det är väl att få lite
mer klarhet i EG då, just våran problemställning... som var om arbetslösheten
och... /—/
I: Du säger att du har fått reda på mer om det... arbetsmarknaden...
Annika 3: Eller ja... inte, inte egentligen... eller ja... Jo man får väl lite uppfatt-
ning, men jag tycker det är väldigt svårt. Jag tycker fortfarande det är väldigt
omfattande och fruktansvärt svårt att förstå... eller så. /—/
... jag tycker det är svårt att få en helhetsbild av det hela. /—/
I: Vad har du för en bild av EU då?
Annika 3: Att det kommer att bli bättre eller så... eller ja... just det med fri
rörlighet och sådana grejer, men sedan vet man inte så mycket.

Eleverna menade efter avslutat arbete att de fått ett visst hum om vad EU var och
hur det fungerade, men deras uppfattningar av ämnet var fragmentariska. EU fram-
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stod fortfarande som otydligt, stort och svårt att begripa. Eleverna hade delat upp
gruppens frågeställningar mellan sig och studerade således var sin del av arbets-
marknaden, t ex jämställdhet, arbetslöshet, fackets inflytande och hur dessa skulle
påverkas av svenskt EU-medlemskap. Fördelar och nackdelar med EU-medlem-
skap menade de att de inte kunde veta något vidare om, eftersom de inte kunnat få
fram några säkra svar.

B. Möjliga konsekvenser av svenskt medlemskap bedöms utifrån delämnet. EU uppfat-
tas som ekonomiskt samarbete
Genom fördjupningsarbetet förändrades elevernas uppfattningar i denna kategori
från en vag till en tydlig bild av EU. Elevernas förståelse för delämnet spelade stor
roll för inlärningsresultatet. Ett eventuellt svenskt EU-medlemskap bedömdes uti-
från vilka följder detta skulle få för villkoren på det delområde eleverna studerade.

Efter avslutat arbete hade eleverna i kategori B nått ett inlärningsresultat, där de
hade en tydlig bild av EU och möjliga konsekvenser av svenskt medlemskap med
avseende på delämnet. EU framstod som en stor, komplicerad organisation sam-
mansatt av olika organ inrättade för att reglera handel, ekonomiska strukturer och
annat utbyte mellan medlemsstaterna. För dessa elever handlade EU mest om mark-
nadsfrågor och skulle gynna ekonomisk tillväxt.

Vad eleverna tänkte om ämnet under inlärningsprocessen förändrades från frag-
mentariska exempel på fakta om EU till mer sammanhängande och strukturerad
kunskap.

December: utgångsläge
Elever i denna kategori hade vissa, vaga kunskaper om EU i början av arbetet. Flera
nämnde att EU innebär frihandel, ”de fyra friheterna”, eller förbättrade möjlighe-
ter att studera utomlands. I december kan bilden av EU för elever i denna kategori
beskrivas som ett samarbete mellan många europeiska länder för huvudsakligen
handel och ekonomisk politik. Möjligen syftade EU till ”att slå ihop hela Europa”.
Eleverna kände till att Sverige varit med och undertecknat EES-avtalet och att detta
just skulle träda i kraft, då deras fördjupningsarbete startade. Elevernas bild av EU
innefattade också att goda möjligheter att studera utomlands skulle öppnas.

I december gav eleverna olika exempel på vad de kände till om EU, ibland med
anknytning till sina delämnen.

Urban 1: Jaa, jag känner ju till Erasmus och har i och för sig kollat upp lite i
och med att jag har funderat på att studera i Tyskland och så... /—/ Sen kom-
mer ju det hela att... vad heter det... det kommer ju att bli stämplat, om man
säger så, på det här EES-avtalet nu.
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Några gav exempel på hur EU lägger sig för mycket i olika länders inre angelägen-
heter i stället för att ägna sig åt de stora frågorna, t ex ”de fyra friheterna” (Nina).

En elev gav exempel på vissa mera specifika ämneskunskaper om EU.

Niklas 1: Ja, vad det är för skillnad är en... tänkt mer som en säkerhetspolitisk...
ja det är vad jag känner nu eller vad jag tror... det är att det är en skillnad, när
det skall bli integrerat samarbete, när det gäller säkerhetspolitiken. Mone... så
småningom är det tänkt som en monetär union och... ja just det försvars-
historien... försvarssamarbetet också. Det är dom tre grejerna som jag har upp-
fattat det. Sen finns det naturligtvis andra också, men det är väl de stora dragen
som jag har uppfattat.
I: Det är EU det alltså, och EG då?
Niklas 1: EG är dom här som har varit hittills, dom här tolv länderna...

Flera elever i denna kategori, främst de som arbetade med delämnet ”näringsliv och
konkurrens”, hade mycket vaga kunskaper om sitt delämne i början av arbetet. De
famlade efter vad som kunde rymmas inom delämnet.

Niklas 1: Varor och tjänster och så har vi la tänkt att dela in det i. Och när det
gäller varor då, industrin och så olika områden inom industrin och så under-
rubrik (?), tullar, export och import, konkurrens då eller olika lagar och förord-
ningar och hur det regleras då kontra EG... ja EU blir det då... gentemot Sverige.

Eleverna menade att de måste läsa in sig för att skaffa överblick eller orientera sig i
delämnet, innan de kunde formulera några frågeställningar.

Nadja 1: Vi satt lite grand på lektionen efter gruppindelningen, när vi hade fått
ämnen, och försökte reda ut vad det var vi skulle jobba med, för jag tror alla var
inte på det klara med riktigt vad näringsliv och konkurrens handlade om.
/—/ ... och jag tror att innan vi sätter upp dom [frågeställningarna] så måste
vi läsa ännu mer och ta reda mer på... för jag tror fortfarande att vi har lite
för dåligt underlag för att kunna sätt upp några fungerande ’målställningar’
(= frågeställningar: min anm.), för dom skall man jobba med hela tiden sedan,
så dom får ju vara korrekt formulerade. Så vi måste nog läsa lite mer.

Andra elever med uppfattningar i denna kategori kunde mer om sitt delämne, ut-
bildning och forskning, från början. Dessa kunskaper var huvudsakligen erfarenhets-
baserade, eftersom eleverna gick sista året i gymnasiet och planerade för vidare
högskolestudier.
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Elever med uppfattningar enligt kategori B formulerade frågeställningar med
stor möda. De tog längre tid på sig än elever i andra kategorier och de berättade att
de behövde mycket hjälp av läraren. Svaga kunskaper i delämnet förorsakade sär-
skilda svårigheter för eleverna i gruppen ”näringsliv och konkurrens” (jfr citat av
Nadja 1 ovan och Nadja 2 nedan). Även elever i gruppen ”utbildning och forsk-
ning” hade svårt att formulera frågeställningar. De tyckte det var svårt att ställa
analytiska frågor, frågor som inte gick att besvara med ja eller nej, utan som skulle
göra det möjligt att föra resonemang om fördelar respektive nackdelar med svenskt
EU-medlemskap.

Ulla-Karin 1: Det är så svårt för dom flesta blir bara ja och nej och kanske sådär
utan... men vi tänkte på hur det går att göra över gränserna, vi tänkte lite på det
med hemspråk, vad man ska prata för språk, och sedan...
I: Du menar om man är utbytesstudent?
Ulla-Karin 1: Ja om man då väljer att läsa, om det blir så att man får läsa i vilket
land som helst, om man väljer att läsa i Frankrike, kan man fortfarande få läsa
på svenska (?) Och sedan tänkte vi på det om det kommer att bli så här att all
undervisning i Sverige kommer att ske mer och mer på engelska eller franska
eller nåt.

Januari: variation i progressionen
I januari hade eleverna i denna kategori hunnit olika långt och lärt sig olika saker.

Några elever (Marianne, Nils, Ulla, Ulrika) hade satt sig in i både delämne och
EU så att de började ifrågasätta sina tidigare uppfattningar. De hade hunnit läsa in
sig så mycket i materialet att de upptäckt om det saknades information på något
område för dem. De var uppmärksamma på vad de hörde och såg på nyheter i
massmedia, de förstod nyheter om EU på ett bättre sätt än tidigare. Det nya de lärt
sig påverkade ibland deras åsikter om EU och eventuella ställningstagande inför
folkomröstningen. Dessa elever hade lärt sig både om EU och om sitt delämne på
ett sådant sätt att de integrerat kunskaperna och reflekterade analytiskt över sina
frågeställningar.

I: Har du fått reda på något viktigt sedan du startade arbetet?
Ulla 2: Nja, jag tycker man... ju mer man läser om det desto mer positiv blir
man tycker jag, men det kanske är för att det finns nästan inget material mot,
vad vi har hittat, för att... inte när det gäller utbildning och forskning i alla fall.
/—/
... ja vissa av våra frågeställningar har vi fått reda på väldigt mycket men andra
har det varit svårt att hitta någonting. Så vi hoppas att vi ska få en intervju med
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Beatrice Ask...1 med grundskolan och sådär, för det går nästan inte att hitta
någonting om det. Inte som vi har fått fram i alla fall. /—/
Nej jag tycker det är ganska svårt, för det är så mycket olika avtal och... ja, det
är svårt att få någon klarhet i hur man... hur systemet fungerar i utbildningen
så länge för att, allting håller ju på och utvecklas eller dom håller ju på att göra
sådana här system och vad sådär... till exempel hur man ska värdera olika
utbildningar i olika länder, det är ju inte... det är ju bara på vissa yrken ännu så
länge som man har kunnat jämföra och sådär, så det är ju svårt att veta, för det
är ju inte färdigt än. Så jag tycker det är ganska komplicerat att förstå sig på allt.

Citatet visar att Ulla hade hunnit långt in i ämnet. Hon redogjorde för planer och
program om ekvivalering av högskoleexamina, hon hade upptäckt att hon saknade
information om den av gruppens frågeställningar som berörde grundskola och gym-
nasium och hon hade börjat ompröva sin inställning till EU.

Andra elever i denna kategori (Niklas, Ulla-Karin, Urban) hade i första hand lärt
sig om EU. De kunde berätta om EU:s historia, organisation och maktstrukturer.

Niklas 2: Förra helgen när jag läste de här 70 sidorna då, då fick jag ju hela
historien och konstruktionen och beslut (?).
I: Det var nytt för dig, det är något som du...
Niklas 2: Ja jag kunde ju inte historien och allt om hur olika institutioner i
samhället hade agerat på 70- och 80-talet och sådär, och hur EG hade gått i
olika perioder från popularitet och så där och att vi faktiskt hade sökt... ansökt
om medlemskap tre gånger innan, sådana där saker det visste jag ju inte, men
nu vet man det, och på så vis har jag lärt mig en massa och även genom tid-
ningar och så där ...

Andra elever (Nadja, Nina) hade framför allt lärt sig nya saker om sitt delämne.
Detta var främst elever som i början av arbetet hade mycket vaga uppfattningar av
sitt delämne. De hade i januari lärt sig så mycket att de såg vissa strukturer och
kunde urskilja konturerna av ett ämnesområde.

Nadja 2: Försöka avgränsa va... vi visste vad näringsliv och konkurrens var och
vad mer... vad ingår i näringsliv och konkurrens, vilka bitar har vi i den kartan
på något sätt... och de tog... vissa bitar hittade vi med en gång... statligt mono-
pol insåg vi att det var en stor grej då... Sverige kontra EU... och sedan då hur
vi skulle dela in det... om vi skulle dela in det i typ storindustri, småföretag eller
om vi skulle dela in det i industrierna för sig, typ skogsindustri viktigt för
Sverige och så, och med lite hjälp från magistern... fick vi i slutet... så formule-
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rade vi frågeställningar där vi... det gäller ju att... ja har vi formulerat frågeställ-
ningar där vi täcker hela bitar, det är det att vi inte har missat något område
utan där vi får med alltihopa.

Eleverna i grupp ”näringsliv och konkurrens” hade i januari fått grepp om sitt
ämne genom att ha formulerat frågeställningar som de var nöjda med. Samtidigt
talade de om hur svårt det varit att formulera dem och hur de behövt hjälp av
läraren med detta.

April: förändrade uppfattningar
Eleverna med B-uppfattningar av ämnet nådde ett inlärningsresultat, där de hade
en tydlig bild av EU och möjliga konsekvenser av svenskt medlemskap med av-
seende på delämnet.

Dessa elever skaffade sig en överblick över EU med dess organisation, struktur,
historia, beslutsordningar. De gav exempel på och resonerade om fördelar eller nack-
delar utifrån t ex antalet svenska röster i ett beslutande organ. De kunde berätta om
innebörder av skillnader mellan EU och EES. Exempel och resonemang vävdes
ihop till ett sammanhang bestående av EU och medlemskapets eventuella innebör-
der på det aktuella delområdet. De kunde beskriva regelverk och program på sina
respektive delområden och de kunde reda ut sammanhang och ge exempel på till-
lämpningar av olika bestämmelser.

Nils 3: Ja man vet liksom hur det fungerar nu. Vi har hållit på med näringslivet
då, så man vet ju liksom hur tullregler och liknande fungerar och sedan har vi
haft... teko-industrin såhär har vi gått in ganska så ingående på då. /—/
Man vet mycket om en grej så att säga, men man vet inte så där mycket helt
övergripande, om man säger. Just så OK... allmänna kunskaper, man vet ju så
att säga vad det innebär i stort såhär, men man skulle gärna vilja ha lite mer
kunskaper i dom andra frågorna sådär.

Med allmänna kunskaper menade Nils sådant som hur EU är organiserat, hur makten
fördelas och liknande. Nils menade att han lärt sig tillräckligt mycket för att kunna
förstå vad som presenterades och diskuterades i media, t ex TV.

Nils 3: När dom talar om att det och det bidraget eller den och den skatten
kommer att göras så och så, då förstår man liksom vad det innebär. /—/
Det man hör, det kan man ju tillgodogöra sig på ett helt annat sätt än tidigare
då. /—/
I: Har du något exempel på något sådant begrepp eller någon förklaring?
Nils 3: Till exempel det här med tekoindustrin då som vi har ju gått in på
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väldigt mycket då sådär. Just det här med kvoter och såhär. Om någon tidigare
hade sagt det att... ja snackat på TV då om kvoter och så liksom ’kvoter vadå?’...
det är ju rätt ut i luften. Man vet ingenting om vad det handlar om sådär, men
nu så har man liksom fått insikt i vad det handlar om såhär då, ja ja vad kvo-
terna innebär, och hur dom är nu så att säga, hur dom är i EU, hur dom är i
Sverige, hur dom kommer bli sedan och sådär liksom.
I: Vad är det för något?
Nils 3: Kvoter! Jo det är så här att... (Nils ger en konkret och uttömmande
beskrivning av vad kvoter innebär och varför de är problematiska för svensk
teko-industri vid ett EU-medlemskap).

Eleverna med uppfattningar av ämnet enligt kategori B hade lärt sig att det fanns
mycket att lära sig som de ännu inte kunde, och att det gick att ta välgrundad
ställning i folkomröstningen utan att veta allt. Deras uppfattning av EU och frågan
om svenskt medlemskap förändrades såtillvida att de i början av arbetet trodde att
det skulle gå att veta säkert, att det skulle gå att ta reda på tillräckligt om EU för att
veta. Efter avslutat arbete hade de uppfattningen att de nu var kunniga i ämnet,
men att det inte var möjligt att veta allt eller veta säkert.

Ulrika 3: Åh, jag känner mig rik... på kunskaper. /—/ ... nej jag trodde nog att
det skulle vara lite mer så här att... jag skulle bli mer... genom att, bergis såhär
så ska man gå med i EU av utbildningssynpunkt eller bergis så var EU jätte-
värdelöst på grund av... eller så jag trodde att det... att det skulle bli mer avgö-
rande svar på något sätt. Men det blev liksom att ’nej, det spelar inte så stor roll’
eller ’ja, att man får vara med och bestämma och så’, men hur mycket kom-
mer... hur mycket kommer vi att kunna påverka ändå liksom. Det kommer...
det kommer inte innebära så stor förändring, det var väl det. /—/ Även om
man nu har arbetat med det här arbetet då och lärt sig jättemycket, så vet man
liksom inte egentligen, känns det som. /—/ Man kan ju säga att ja, nu vet jag så
mycket så nu kan jag ta ställning för ’nej’, men det finns ändå så mycket mycket
mer man skulle kunna veta.

De flesta elever i denna kategori såg som det främsta värdet av arbetet att de lärt sig
tillräckligt mycket om EU för att kunna ta ställning i folkomröstningen på saklig
grund. Bedömningen av konsekvenserna av svenskt medlemskap i EU grundades
främst i aspekter på delämnet.

Ulla 3: Ja det som jag tycker är roligast, eller det som jag tycker är bäst är att
man... att man har fått veta mycket mer nu... eller att man, om man skulle
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rösta i alla fall vet lite grand om EU överhuvud taget. Sedan det området som
vi har så spelar det väl kanske inte så stor roll om vi går med i EU eller inte, så
att just det som jag vet mest om kanske inte har någon betydelse, men ändå har
man ganska bra överblick över vad EU är, tycker jag man har nu.

Eleverna i kategori B hade med sina kunskaper om EU och konsekvenser av ett
eventuellt svenskt medlemskap kunnat ta ställning inför den kommande folkom-
röstningen. Detta betydde att de flesta hade ändrat sina tidigare uppfattningar, då
de allra flesta i december sade sig inte kunna ta ställning, eftersom de visste för lite
om EU och vilka följder ett svenskt medlemskap skulle kunna få.

C. EU-medlemskapet uppfattas som ett etiskt eller maktpolitiskt ställningstagande. EU
uppfattas som ett maktblock
I denna kategori förändrades uppfattningarna av ämnet från spridda kunskaper om
EU och eventuella följder av ett svenskt medlemskap till kritiska bedömningar av
frågan grundade i uppfattningar av EU och delämnet som relaterades till ett större
sammanhang om samspel mellan politik, ekonomi, fred och etik. Eleverna utveck-
lade en nyanserad förståelse för vilka värderingar som kunde ligga bakom olika
ställningstaganden och hur argumentering kunde byggas för att stödja en viss stånd-
punkt.

Deras resonemang grundades ofta i kunskaper om delämnet, men de vidgade
analys och resonemang utöver delämnet. De såg frågan om svenskt EU-medlem-
skap som en maktfråga, inte bara en ekonomisk fråga. De hade funnit skilda synsätt
mellan politiker och ledare inom näringslivet, som påverkade deras syn på svenskt
EU-medlemskap (Nora). Det såg det som en etisk fråga, inte bara en säkerhetspo-
litisk att ta ställning till svenskt medlemskap, eftersom det skulle innebära att ta
ställning för en sida i en eventuell mellanstatlig konflikt (Filip). Elever med upp-
fattningar i denna kategori resonerade kritiskt om fördelar och nackdelar och gjorde
överväganden grundade i sakkunskap och illustrerade med varierade konkreta ex-
empel. De gjorde olika analyser och knöt ihop sina reflexioner till sammanhäng-
ande resonemang om aspekter på EU och svenskt medlemskap, där många av reso-
nemangen använde exempel från delämnets område men där analysen vidgades till
frågor om makt eller etik eller global jämvikt.

Filip 3: ... EU är ett fredsprojekt och... så... det är i och för sig sant, att det
motverkar spänningar inom EU och så vidare, men jag tror att det kan höja
spänningar mellan EU och andra maktblock, eller mellan rikt land och fattigt
land. /—/ Och likaså om det blir... hur det blir rent handelskrig och sådant.
Det är sådant. .... sedan om Sverige... om man tänker igenom vad det egent-
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ligen är, att om Sverige ska gå med i en militärallians... om det är etiskt riktigt
att gå med i ett militärblock som ställer sig på en sida av en konflikt så här... om
man tycker det är... det är också... kan man också diskutera... tycker jag. Men
eftersom... ur ren säkerhetssynpunkt så skulle jag föredra... för Sveriges del.

I denna kategori finns elever som grundade sin förståelse av frågan om svenskt EU-
medlemskap genom att särskilt kritiskt ha granskat och analyserat olika argument
och värderingar som användes i litteratur och debatt. De drog slutsatsen att det var
svårt att finna någon sanning alls om EU, allt var vinklat. De kände sig tvungna att
ständigt tänka kritiskt och granska varje påstående. Deras bild av EU innebar att
det inte existerar en bild utan många. De hade upptäckt att det fanns skillnader
mellan Strasbourg och Stockholm i uppfattningar av det svenska förhandlings-
resultatet. De ansträngde sig för att genomskåda olika argument och använde detta
i en pågående reflexion om fördelar och nackdelar av svenskt EU-medlemskap. De
hade en tydlig uppfattning av EU:s struktur, beslutshierarkier och procedurer. De
hade också mångsidiga kunskaper i delämnet och vävde ihop olika aspekter och
perspektiv till sammanhängande helhet. De kunde ge många exempel på kontro-
versiella frågor, olika tolkningar av beslut i EU-sammanhang. Eleverna kunde själv-
ständigt väga argument för och emot, dra egna slutsatser och göra bedömningar
grundade i sakkunskap, överblick, analys och egna värderingar.

December: utgångsläge
Elever i denna kategori påbörjade arbetet med rätt olika uppfattningar av EU och
möjliga följder av ett svenskt medlemskap. Några (Fanny, Maja, Matilda, Mona,
Nora) sade sig ingenting veta om EU i december.

Nora 1: Nej, det här är ett dött ämne. Nu är det så att EG, jag vet egentligen
ingenting om EG överhuvud taget. Det är så svårt. Det är så stort och det
ändrar sig hela tiden och jag upplever på något sätt att det är så mycket poli-
tiskt inne i det hela, när det står i tidningar och sånt. Så det är svårt att skaffa sig
en uppfattning.

Andra (Filip, Felix, Fredrik) hade en uppfattning av EU som liknar den som eleverna
i kategori B hade. Några (Fanny, Felix, Filip) kunde ge exempel på att EU kan
tänkas innebära ett försvarssamarbete som strider mot Sveriges neutralitet. Några
väntade sig att ett svenskt EU-medlemskap absolut inte skulle vara bra för miljön.
De menade att Sverige har överlag strängare miljölagstiftning än EU. Samman-
fattningsvis kan dessa elevers bild av EU beskrivas som fragmentarisk och vag i
utgångsläget.
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En elev (Madeleine) hade mera precisa kunskaper om EU redan i arbetets inled-
ningsskede. Hon kände till att EU har en historia som sträcker sig tillbaka till andra
världskriget. Hennes uppfattning var att EU ursprungligen var ett fredsprojekt men
har förvandlats till ett ekonomiskt projekt, där allt går ut på att tjäna så mycket
pengar som möjligt, så att Europa skall kunna hävda sig mot USA och Japan. Hon
berättade också att Danmark inte accepterat Maastrichtavtalet förrän efter en andra
folkomröstning.

När det gällde kunskap i olika delämnen rådde stora variationer mellan elever i
kategori C. Nora beskrev sitt ämne i december:

Nora 1: Om näringslivet och konkurrensen, som Sveriges företag och sånt, hur
dom kommer att klara sig i EG och så.
I: Ja, det är ett stort ämne.
Nora 1: Ja, det är rätt stort ja. Det blir nog rätt svårt. Det tycker vi allihopa i
gruppen, har jag en känsla av. Det är svårt att greppa, eller vi vet ingenting
direkt om det från början... /—/
Jag vet ju att de svenska företag som finns som är stora, dom har ju väldigt
mycket utanför Sveriges gränser också, så jag vet inte hur mycket det betyder
för just dom större företagen det här med att Sverige går med i EG. Det kanske
är mer för dom halvsmå som inte har så mycket utanför Sveriges gränser. /—/
... eftersom vi är ganska borta på det här ämnet, ja, vi vet inte speciellt mycket
om det, så kan man ju veta i alla fall lite, innan man ställer sig några frågor
kanske. Så man vet ungefär vad det handlar om.

Andra elever hade lättare att få grepp om sitt delämne ”försvar och säkerhet”. De
kände till att Sveriges neutralitet kunde komma i konflikt med samarbetet inom
EU. De refererade till sitt förra samhällskunskapsarbetet som handlat om konflik-
ter i världen. Begrepp som ”hotbilder” var användbara från det arbetet. Dessa elever
hade redan vid första intervjun i december kommit fram till de frågeställningar
som deras arbete sedan byggde på.

Fanny 1: Ja, det som gör det lite speciellt då, det är att vi i Sverige är neutrala, vi
går inte in... vi kan fördöma andra konflikter, men vi går aldrig in själva då va,
och nu får vi ändra det, nu får vi ändra hela våran grundlag för att liksom... ja
förändras då väldigt mycket... /—/
Och jag är ju inte sådär insatt i försvarspolitiken... Sverige... Jag vet mest att vi
ska köpa stridsvagnar från Tyskland för en massa pengar då. Det är väl ungefär
vad jag vet.
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De elever som arbetade med delämnet ”miljö” var tillräckligt kunniga i ämnet för
att snabbt finna en struktur och möjliga ämnen för frågeställningar.

Maja 1: Vi... vi vet inte riktigt vad som kommer att gälla. Vi vet vad vi vill ta
upp och vad... vad vi vill ha reda på, men vi vet inget om det i princip. Hur det
blir med utsläpp. Hur man kommer att fördela avfall. Och om man kommer
att få ta emot atomavfall från andra länder och det här med utsläpp och så i och
för sig ifrån fabriker och sådant där, det spelar ingen roll bara för att det sprids
ju ändå... Det blir väl ingen skillnad. Det är väl kanske det att man får ändra
sitt... vi har väl kanske lite bättre rening i Sverige, men om man kan påverka,
men det tror jag inte i och med att Sverige är ett sådant litet land.

En elev (Madeleine) var djupt insatt i miljöfrågor redan i arbetets inledningsskede.
Hon redogjorde utförligt för problem med försurningsskador i Sverige som har sitt
upphov i andra länder och var därför intresserad att ta reda på mer om bestämmel-
ser för försurande utsläpp i EG-länderna. Hon berättade om framgångar och miss-
lyckande med program för miljömärkning i Tyskland och om att kostnaderna för
programmen läggs på konsumenterna. Madeleine höll på att skriva specialarbete
om avfallsfrågor och hade i hela sitt liv varit engagerad i miljöfrågor.

De flesta elever i kategori C var således tillräckligt kunniga i sina delämnen för
att ganska snabbt få grepp om strukturer och möjliga frågeställningar.

Januari: progression
Elever med C-uppfattningar hade satt sig in i både delämne och EU så att de bör-
jade integrera sina nya kunskaper om EU med aspekter på delämnet för att nå en
djupare förståelse av problemen kring svenskt EU-medlemskap. De började upp-
täcka, att det inte bara handlade om ekonomi eller miljö, utan att frågan måste
vidgas. För Nora handlade det om makt.

Nora 2: Nej men det är inte bara så här typ... ränteförhållanden... utan det är
regler och... eller vad ska jag säga... men det finns... vilka som bestämmer, vem
som får göra vad och sådant... det tycker jag är rätt intressant, om man ska gå
med i EU, om det är vi själva som får bestämma det eller ifall det är några
gubbar som sitter i Bryssel som skall bestämma vad våra företag får göra och
inte göra alltså. Så det är inte bara realräntor och hit och dit så...

Hon hade upptäckt att det kan finnas skillnader mellan att kunna något i natur-
vetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnen.
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Nora 2: Ofta så är det ju så man läser en bok... ja så där är det... tänker man inte
mer på det sedan, det ska vara så... punkt slut. ... ja men särskilt då som vi...
tycker jag då... som har mycket naturvetenskapliga ämnen... om man har i
biologin hur hjärtat fungerar... så kan man ju inte ifrågasätta det... utan då... då
är det så, så står det i boken, vad ska jag göra åt det? Men i politik är det så
mycket annat, och jag är inte intresserad av det och då måste jag tänka efter...
eller ja... att inte bara lyssna... så jag tycker jag har lärt mig.

Maja hade börjat förstå hur prioriteringar mellan miljö och handel avgörs i EU.
Hon berättade att i EU styr handelsintressen, att det var OK att värna miljön så
länge det inte stoppar handeln. T ex så fick Danmark inte fortsätta att distribuera öl
enbart i returglas, utan man måste acceptera aluminiumburkar. Maja uppfattade
att i EU gick det an att värna miljön så länge det inte gick i vägen för handels-
intressena. Maja hade vidare blivit förtrogen med vissa skribenter som var huvud-
motståndare i fråga om miljöintresse och inställningen till svenskt EU-medlem-
skap.

Liksom eleverna i kategori B hade många av eleverna i kategori C i januari lärt
sig så mycket i ämnet att de börjat ompröva sin tidigare inställning till EU. Made-
leine hade modifierat sin från början mycket kritiska inställning till EU och kunde
se vissa fördelar med svenskt medlemskap. Hon hade tagit intryck av texter förfat-
tade av en person som både var känd för att värna miljöintressen och vara positiv
till svenskt EU-medlemskap. Liksom Nora uppfattade Madeleine frågan om svenskt
EU-medlemskap som en politisk maktfråga.

Filip började känna sig som ”lite halvexpert” på sitt ämne. De flesta artiklar han
läst handlade om samma saker, nämligen om vad ett försvarssamarbete inom EU
skulle innebära och om vilka som var med i Västeuropeiska unionen (VEU). Däre-
mot skildrades detta på olika sätt beroende på om skribenten var positiv eller nega-
tiv till EU. Utifrån vad han hade läst i januari hade Filip börjat ompröva sin upp-
fattning om svensk neutralitet. Han trodde att neutraliteten kanske inte längre var
nödvändig. Han menade att ju mer han läste desto svårare blev det att ta ställning
och veta säkert i EU-frågan. Detta hade han inte väntat sig, utan tvärtom hade han
väntat sig att han skulle få en mycket klarare bild, när han satt sig in i frågorna. Han
hoppades att analysen han ännu inte hade gjort skulle hjälpa honom till ett säkert
ställningstagande.

Även Fanny tyckte allt blivit mer komplicerat ju mer hon läst. En ny frågeställ-
ning för Fanny var vad som händer, om Sverige skulle hamna utanför EU. Hon
hade lärt sig att EU har en lång historia med en utveckling från kol- och stål-
unionen och andra avtal och att det hela bygger på fransk-tysk vänskap för att
förhindra nya krig.
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Sammanfattningsvis ser vi att eleverna med uppfattningar enligt kategori C hade
hunnit långt i sitt lärande om ämnet, dvs deras uppfattningar av olika aspekter på
svenskt medlemskap i EU hade förändrats så att de i januari hade en tydligare bild
av EU med dess syfte och historia, organisationsstrukturer och beslutsordningar.
Flera av dem hade ändrat sin inställning till EU genom vad de hade lärt sig. I
januari fanns tydliga likheter mellan uppfattningarna hos dessa elever och uppfatt-
ningar enligt kategori B.

April: fördjupad förståelse, kritisk bedömning
Eleverna i kategori C hade i april nått fram till en förståelse av ämnet som innebar
att de på ett sofistikerat sätt kunde resonera analytiskt om fördelar och nackdelar av
ett eventuellt svenskt EU-medlemskap. De hade integrerat sina kunskaper om EU
och sina olika delämnen så att de kunde göra bedömningar grundade i sakkunskap.

Huvudskillnaden mellan inlärningsresultatet i kategori B och C ligger i att eleverna
i kategori C vidgade analys och resonemang utöver delämnet till att omfatta både
andra delområden och mera övergripande frågor som makt, etik, fred. De hade
uppfattningen att ”det finns ingen sanning om EU” och fortfarande var det flera
som hade svårt för att ta ställning. De ansträngde sig för att göra bedömningar och
kunde ofta ta olika perspektiv, när de vägde fördelar och nackdelar. De kunde ge-
nomskåda olika värderingsgrunder eller intressen när de resonerade om och be-
dömde argument för eller emot.

De tre kategorierna av uppfattningar av ämnesinnehållet beskriver olika sätt att
förstå ämnet. Uppfattningskategorierna är hierarkiskt relaterade till varandra på så
sätt att B-uppfattningen av ämnesinnehållet innebär en djupare och mera samman-
hängande förståelse för fenomenet / ämnet än A-uppfattningen och C-uppfatt-
ningen innebär det djupaste och mest komplexa sättet att förstå ämnet ”en analys
av fördelar och nackdelar av ett svenskt EU-medlemskap”.

7.5 Lärarens bedömning av elevernas arbete
Den kategorisering av elevernas inlärningsresultat som presenterats ovan kan jäm-
föras med lärarens bedömning av elevernas resultat så som dessa kom till uttryck i
elevernas rapporter. Rapporterna skrevs gruppvis och utgjorde den skriftliga delen
av redovisningen av arbetet.

Lärarens bedömning av rapporterna tog upp både form och innehåll och var
utförlig. Sakuppgifter kommenterades, djup i presentation, förmåga till proble-
matisering och analys värderades högt. Några rader ägnades också bedömning av
dagboksanteckningarna och kvalitetskriterium här var i första hand att dessa skulle
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beskriva elevernas arbetsprocess, t ex arbetsinsatser, intensitet i arbetet, informations-
värde för läraren om vad eleverna uträttat under ett arbetspass. Hela bedömningen
för varje grupp omfattade en A4-sida tätt handskriven text. Läraren satte inte några
sifferbetyg på rapporterna.

Lärarens bedömning grundade sig på resultatet av gruppernas arbete som är rap-
porterna. Detta betyder att individuella resultat inte kan skiljas från gruppens i pre-
sentationen av lärarens bedömning2. Referaten nedan av lärarens bedömning följer
hans anteckningar mycket nära.

Lärarens bedömning av rapport om ”arbetsmarknadsfrågor”
Delämnets relevans uppenbar. Problemställningarna täcker ämnet väl men kunde
formulerats med större skärpa. Dagboksanteckningarna visar att gruppen haft goda
intentioner men inte fått ut något vidare av Stockholmresan.

Bakgrundsteckningen välgjord. Resonemanget om arbetslösheten väl genomar-
betat och slutsatsen intressant. Behandlingen av frågeställningarna om fackets in-
flytande respektive jämställdhet är ytliga och avslöjar bristande kunskaper. En fjärde
frågeställning om arbetsinnehållet behandlas ej.

Formella brister är att innehållsförteckning och mellanrubriker saknas. Källför-
teckningen är också bristfällig. Totalbedömningen är att rapporten är tunn och att
innehållet delvis är tveksamt. Delämnet är inte särskilt svårt och gruppen har inte
motsvarat lärarens förväntningar.

Lärarens bedömning av rapport om ”försvar och neutralitet”
Delämnet är relevant och problemställningarna rätt självklara. Dagboksanteck-
ningarna är uttömmande och gör rättvisa åt gruppens arbete. Visar att tiden utnytt-
jats väl, inte minst i Stockholm.

Perfekt inledning med anknytning till fredstanken inom EU. De olika avsnitten
diskuteras och analyseras kunnigt. Särskilt kompetent analys av avsnittet om hot-
bilder. Alla problemställningarna behandlas.

Formellt är rapporten perfekt, följer anvisningar för specialarbete. Totalbe-
dömningen är positiv och pekar särskilt på att eleverna inte dragits med i den känslo-
baserade debatten i fråga om försvar och neutralitet utan verkligen gjort en saklig
analys. Tack vare kvaliteten på resonemangen önskar sig läraren ännu djupare ana-
lys av vissa frågor.

Lärarens bedömning av rapport om ”miljöfrågor”
Frågeställningarna väl valda men något vagt formulerade. Välgjorda dagboks-
anteckningar och Stockholmsresan har utnyttjats väl.

Bra inledning som presenterar problemet med konflikten mellan tillväxtmål och
miljömål. Varje problemområde uttömmande behandlat och välanalyserat. Suve-
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räna resonemang om Sveriges möjligheter till påverkan. Beröm för avsnittet om
internationellt samarbete på miljöområdet utanför EU. Avsnittet om kritiska syn-
punkter på förhandlingsresultatet får högsta betyg. Påpekande om att en frågeställ-
ning behandlats styvmoderligt.

Innehållsförteckning och framsida saknas. Imponerande källförteckning. Total-
bedömningen är att rapporten klart överskrider lärarens förväntningar, med uppre-
pat påpekande om bristen att inte ha behandlat alla frågeställningar.

Lärarens bedömning av rapport om ”näringsliv och konkurrens”
Frågeställningarna är välformulerade för att belysa delämnets problem. Delämnet
är centralt för EU-samarbetet. Det kan vara svårt att problematisera. Dagboken är
intetsägande och gör inte rättvisa åt elevernas arbetsinsatser.

Varje avsnitt i rapporten kommenteras, sakfel korrigeras eller ifrågasätts, ytlighet
eller djup i framställningen berörs. Flera avsnitt bedöms som ytliga. Några sakfel
förekommer. Slutsatser och argumentering ifrågasätts, brist på problematisering av
stoffet lyfts fram. Läraren ställer många frågor som problematiserar elevernas fram-
ställning: ”Varför skulle ett utanförskap innebära omständligare gränskontroller än
idag?” ”Om ett medlemskap innebär så påtagligt ökade investeringar, varför sker
det då inte redan i de länder som är medlemmar?” Lärarens huvudkritik är att han
saknar en större medvetenhet hos eleverna om invändningarna mot deras resone-
mang i rapporten. Detta beror delvis på att alla intervjupersoner i Stockholm var
klara ja-sägare. Han påpekar ändå att det finns kvalitet i rapporten, eftersom den
väcker många frågor.

Rapporten saknar källförteckning och paginering.

Lärarens bedömning av rapport om ”utbildning och forskning”
Frågeställningarna har slagsida åt utbildningsområdet, medan det är främst på forsk-
ningens område som ett EU-medlemskap skulle medföra förändringar för Sverige.
Detta beror på att eleverna själva befinner sig i utbildning. Dagboksanteckningarna
är uttömmande.

Alla frågeställningar har behandlats, vilket är bra. Vissa avsnitt kunde presente-
rats något utförligare med tanke på deras betydelse vid eventuellt medlemskap, t ex
fjärde ramprogrammet. Begripligt att genomgången av grundskola och gymnasium
är något ytlig, eftersom förändringarna skulle bli små. Frågan om examinas giltig-
het mellan länder väl beskrivet men kunde problematiserats mer. Lyhörd gransk-
ning av studentubytet inom EU. Även forskningsfrågorna kunde problematiserats
djupare.

Formaliasynpunkter är i huvudsak berömmande. Även källförteckningen får
positiv bedömning. Innehållsförteckning saknas. Totalbedömningen sätter plus i
kanten för att gruppen inte förlorat sig i utförliga beskrivningar av alla miniprogram
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på utbildningsområdet. Det är bra att eleverna försökt problematisera sitt ämne.
Detta har samtidigt varit svårt, eftersom inga stora förändringar inträffar vid svenskt
EU-medlemskap. Således har gruppen lyckats väl i förhållande till uppgiftens
svårighetsgrad.

7.5.1 Sammanfattande analys av lärarens bedömning

En sammanfattning av lärarens bedömning av rapporterna säger oss att två av grup-
perna lyckats mycket väl och får toppbedömning, nämligen de om ”miljö” respek-
tive ”försvar och neutralitet”. En grupp har misslyckats och får klart negativ be-
dömning, den om ”arbetsmarknad”. Rapporten om ”utbildning och forskning” får
medelgod bedömning eftersom eleverna ansträngt sig för att problematisera ett
svårt ämne. Rapporten om ”näringsliv och konkurrens” får beröm för hög ambi-
tionsnivå men tung kritik för brist på problematisering och analys. Lärarens be-
dömning av inlärningens utfall kan rangordnas i fyra steg.

1: Stora kunskapsbrister och allvarliga brister i analys
Detta är ett misslyckat resultat. Rapporten avslöjar bristande kunskaper utom i
avsnittet om arbetslöshet. Den tyder också på bristande ambitioner hos eleverna,
eftersom den är tunn och innehållslös. (Rapport om ”arbetsmarknadsfrågor”)

2: Delvis goda sakkunskaper, brister i problematisering och kritisk hållning
Denna grupp har lyckats någorlunda, i vissa delar tämligen väl. I rapporten finns
brister som ytliga resonemang eller avsaknad av kritisk analys. Eleverna visar att de
har en hel del sakkunskaper, men de har inte problematiserat ämnet tillräckligt.
Rapporten visar att eleverna haft ambitioner och att de lagt ner mycket arbete.
(Rapport om ”näringsliv och konkurrens”)

3: Tämligen god framställning och problematisering av ett svårt ämne
Denna grupp har nått ett ganska gott resultat i ett förhållandevis svårt delämne.
Svårigheten bestod i att delämnet var okontroversiellt. Fokuseringen på utbildning
i stället för forskning var mindre lyckad, men eleverna har klarat av att analysera
och problematisera ämnet och undvikit att kompilera fakta i en alltför deskriptiv
framställning. (Rapport om ”utbildning och forskning”)

4: Kritisk, resonerande analys grundad i djupa ämneskunskaper
Dessa grupper har lyckats synnerligen väl. Eleverna har nått inlärningsmålen och
delvis överträffat dem. De har djupa kunskaper i ämnet och kan använda dem för
att resonera, analysera, dra slutsatser och göra bedömningar. (Rapporterna om ”för-
svar och säkerhet” och ”miljö”)
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7.5.2 Ämnesuppfattningar – lärarbedömning: en jämförelse

Som framgår av översikten nedan råder det stor överensstämmelse mellan kategori-
seringen av elevernas inlärningsresultat, när denna grundas i elevintervjuer och när
den grundas i lärarens bedömning av rapporterna. Elever med ett inlärningsresultat
som läraren bedömde som misslyckat är i fyra fall av fem desamma som uppfattat
ämnet enligt kategori A i intervjuerna. Elever med tämligen lyckade inlärnings-
resultat enligt lärarens bedömning överensstämmer i stort sett med B-uppfattningar
av ämnet så som dessa visade sig i intervjuerna. Elever som nått ett lyckat resultat
enligt lärarens bedömning är i stort sett desamma som uppfattade ämnet enligt
kategori C grundat i intervjuerna.

Tabell 7.1. Översikt över varje individ placerad i kategorier utifrån elevintervjuer och enligt lära-
rens bedömning

Elev Kategori/elevintervju Lärarbedömning

A gneta A 1

A lex A 1

A nder s A 1

A nnika A 1

A nto n B 1

Fanny C 4

Fe lix C 4

F ilip C 4

F redr ik C 4

F r ida B 4

Madele ine C 4

Maja C 4

Mar ianne B 4

Matilda C 4

Mo na C 4

N ad ja B 2

N ik las B 2

N ils B 2

N ina B 2

N o ra C 2

U lla B 3

U lla-K ar in B 3

U lr ika B 3

U rban B 3

U r su la B 3
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Eftersom rapporterna är grupparbeten finns inga skillnader mellan individer inom
en och samma grupp i lärarens bedömning3. Elevernas ämneskunskaper så som de
kommit fram i intervjuerna ger utrymme för individuella variationer. Fyra elever
bryter mönstret och har placerats i olika kategorier avseende inlärningsresultat när
dessa grundas i intervjuer eller lärarbedömning. Anton och Nora hamnade i en mer
kvalificerad kategori utifrån intervjuerna än i lärarens bedömning. Frida och Mari-
anne hamnade i en mera kvalificerad kategori utifrån lärarens bedömning än så
som deras ämneskunskaper kommer fram i intervjuerna.

7.6 Sammanfattning: inlärningsprocess
och resultat
Variationerna av elevernas inlärningsresultat så som detta visade sig i elevintervjuerna
har presenterats genom tre kategorier av uppfattningar av ämnet, vilka beskrivits
genom sitt innehåll. Skillnaderna mellan uppfattningaskategorierna utgörs av kva-
litiva skillnader i hur eleverna uppfattade ämnet. A-uppfattningen innebär frag-
mentariska kunskaper om EU och avsaknad av sakligt grundad analys av medlems-
kapets fördelar och nackdelar. B-uppfattningen innebär att kunskaper om delämnet
och EU integrerats så att eleverna resonerade om EU-medlemskapets för- och nack-
delar utifrån delämnets perspektiv. C-uppfattningen karaktäriserades av att eleverna
resonerade kritiskt och analytiskt om medlemskap på grundval av djupa sakkun-
skaper som vidgades utöver delämnet, där eleverna menade att frågan om svenskt
EU-medlemskap också handlade om värderingar, makt och etik.

Min kategorisering av inlärningsresultatet jämfördes med lärarens bedömning.
Utifrån de inlärningsmål som läraren ställde upp och den bedömning av arbetenas
kvalitet och brister som läraren angav visade det sig att fem elever nått ett miss-
lyckat inlärningsresultat. Tio elever nådde ett framgångsrikt resultat och tio nådde
ett delvis lyckat resultat. Det råder stor överensstämmelse mellan lärarens bedöm-
ning av inlärningsresultaten och den kategorisering som gjorts på grundval av elev-
ernas uppfattningar av ämnet så som dessa kommer fram i intervjuerna.

Det visade sig att grupptillhörigheten i hög grad samspelade med inlärningsresul-
tatet. Det var få individer som bröt mot sin grupps inlärningsresultat genom att
hamna i en annan kategori av uppfattningar av ämnet. Utifrån den kategorisering
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av gruppernas hållning och intresse för ämnet som presenterades i kapitel 5 förefal-
ler det troligt, att gruppernas inbördes samspel liksom graden av deras ämnesintresse
påverkat inlärningsprocess och resultat. De grupper som hade ett starkt ämnes-
intresse och en holistisk hållning till gruppen har nått det bästa inlärningsresultatet.
De grupper som hade ett svagare ämnesintresse och en holistisk hållning till grup-
pen har nått ett inlärningsresultat enligt kategori B. Den grupp som saknade ämnes-
intresse och intog en atomistisk hållning till gruppen misslyckades med inlärnings-
resultatet.

Inlärningsprocessen har varierat med vilket delämne eleverna studerade. Två grup-
per, ”arbetsmarknad” och ”näringsliv” hade särskilt svaga kunskaper i delämnet
under arbetets inledningsskede. Delämnet ”utbildning och forskning” förorsakade
svårigheter genom att ämnet var tämligen okontroversiellt för frågan om svenskt
EU-medlemskap.

Kapitel 7 har givit svar på avhandlingens frågeställning om hur eleverna uppfat-
tade ämnet under och efter inlärningsprocessen, dvs vad eleverna lärde sig om äm-
net i fördjupningsarbetet. Hur inlärningsprocess och resultat samspelade med in-
formationssökning är ämnet för nästa kapitel.

Noter

1 Skolminister 1991-1994.

2 Den individuella bedömningen har läraren naturligtvis gjort i terminsbetyget, där
fördjupningsarbetet om EU vägde tungt. Terminsbetygen ligger utanför denna under-
söknings intresse.

3 Jfr not 2.
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Kapitel 8

Samspel mellan informationssök-
ning och lärande

8.1 Jämförelse mellan uppfattnings-
kategorier av informationsanvändning
och inlärningsresultat
De analyser som presenterades i kapitel 6 och 7 resulterade i tre kategorier av upp-
fattningar av informationssökning och informationsanvändning liksom tre katego-
rier av uppfattningar av ämnet grundade i skillnader i inlärningsresultat. Jämför vi
hur eleverna fördelade sig i dessa två serier av kategorier finner vi en mycket stor
överensstämmelse.
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Tabell 8.1. Översikt över fördelning av elever mellan olika kategorier av uppfattningar av informa-
tionsanvändning respektive inlärningsresultat

Elev Infoanv. Inlärningsres.1

Agneta A A

A lex A A

Anders A A

Annika A A

Anton A B

Frida  B? B

Nadja B B

Niklas B B

Nils  B? B

Nina B B

Nora B C

Ulla B B

Ulla-Karin B B

Ulrika B B

Urban B B

Ursula B B

Fanny C C

Felix C C

Filip C C

Fredrik C C

Madeleine C C

Maja C C

Marianne C B

Matilda C C

Mona C C
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Samvariationen mellan informationsanvändning och inlärningsresultat är stor. Fyra
av de fem elever som uppfattade informationssökning och informationsanvändning
som att söka fakta nådde ett inlärningsresultat där de inte kunde analysera och
bedöma eventuella konsekvenser av EU-medlemskap. De hade fragmentariska kun-
skaper om EU och delämne och hade förändrat sina uppfattningar av ämnet mycket
lite under fördjupningsarbetet. De flesta av de elever som uppfattade informations-
sökning och informationsanvändning som att väga information för att välja sida i
en kontroversiell fråga var de som nådde ett inlärningsresultat, där deras uppfatt-
ning av ämnet förändrades från vag till tydlig bild av EU och möjliga konsekvenser
av svenskt medlemskap med avseende på delämnet. De flesta av de elever som upp-
fattade informationssökning och informationsanvändning som att granska och
analysera nådde ett inlärningsresultat där deras uppfattningar av konsekvenser av
svenskt EU-medlemskap förändrades från osäkra (i ett fall säker) till sakkunniga
och kritiskt granskande bedömningar, insatta i ett sammanhang utöver delämnet.

Som tidigare konstaterats är också överensstämmelsen mellan elevernas grupp-
tillhörighet och deras uppfattningar av informationssökning respektive ämnes-
innehåll iögonenfallande. Hur gruppdynamiken samspelar med informations-
användning och lärande diskuteras i avsnitt 8.5. Dessförinnan, i avsnitt 8.2 – 8.4,
diskuteras samspel mellan informationssökning och lärande med olika utgångs-
punkter.

8.2 Användning av information –
inte sökbegrepp
Uppfattningarna av informationssökning och informationsanvändning rymmer
många aspekter på dessa fenomen. Det konstaterades ovan (kapitel 6) att tre aspek-
ter tydligare än övriga överensstämde med uppfattningarna på aggregerad nivå.
Dessa tre aspekter var elevernas uppfattningar av relevanskriterier, informations-
mättnad och bias. Avgörande skillnader berörde elevernas olika sätt att bedöma
relevans, där A-uppfattningens relevanskriterier bestämdes av om informationen
besvarade en frågeställning, medan B-uppfattningen gällde att informationen skulle
täcka delämnet väl och C-uppfattningen önskade olika infallsvinklar på ämnet. De
olika uppfattningarna av informationsmättnad var nära relaterade till relevanskri-
terierna. Kvalitativa skillnader mellan uppfattningarna av bias gällde vad eleverna
fokuserade i informationen. A-uppfattningen fokuserade på fakta i all information,
B-uppfattningen vägde olika sidors information mot varandra, medan C-uppfatt-
ningen granskade och analyserade argumentering, motiv och värderingar i infor-
mationen.
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Det visade sig att B-uppfattningen av kognitiv auktoritet inte sammanföll med
någon A-uppfattning utifrån någon aspekt. Skillnaden mellan A- och B-uppfatt-
ningar av kognitiv auktoritet tyder på att hur eleverna värderade informations-
källorna var en betydelsefull aspekt.

Tidigt i analysen redovisades skillnader mellan eleverna avseende sökvägar, typer
av material och antal bibliotek som anlitats. Dessa skillnader var främst kvantita-
tiva och tydligt knutna till skillnader mellan grupperna (jfr avsnitt 6.2.2). Analysen
visade att arbetsmarknadsgruppen använde ett begränsat antal källor, sökvägar och
bibliotek, tre grupper (”försvar och neutralitet”, ”näringsliv” och ”utbildning”)
använde ett utvidgat antal sökvägar, typer av källor och bibliotek och slutligen
miljögruppen utnyttjade ett brett och varierat antal sökvägar, typer av källor och
många bibliotek. Vi kan nu konstatera att det finns samvariation mellan olika upp-
fattningar av informationssökning och mängden material och sökvägar som eleverna
utnyttjade liksom med deras inlärningsresultat på så sätt, att A-uppfattningar som
inlärningsresultat samvarierar med användande av färre sökvägar, bibliotek och in-
formationskällor. Användande av flera eller stort antal sökvägar, bibliotek och in-
formationskällor samvarierar med inlärningsresultat enligt B- eller C-uppfattningen
av ämnet.

Elevernas färdigheter att formulera sökbegrepp visade ingen samvariation med
uppfattningarna av informationssökning och informationsanvändning på aggregerad
nivå. Av detta drar jag slutsatsen att det främst är skillnader i hur eleverna använder
information som samvarierar med inlärningsresultatet, inte deras sökfärdigheter.
Denna slutsats har starkt stöd i många intervjusvar, där elever återkommer till att
det svåra i arbetet var att välja ut den information som var mest användbar, att be-
arbeta, att analysera. Ingen av eleverna har talat om att det var svårt att få tag på
information, däremot att det var svårt att sovra, att sammanställa, att binda ihop all
information för att åstadkomma en bra rapport. Elevernas olika uppfattningar av
kriterier för relevans och informationsmättnad, av information overload och bias
rymmer sådana erfarenheter av svårigheter att använda informationen. Av inter-
vjun med läraren framgick att han ansåg att det viktiga var hur eleverna behandlade
fakta, inte att de sökte fakta. Även bibliotekarien menade att ämnet för fördjupnings-
arbetet varit idealiskt ur informationsförsörjningssynpunkt, eftersom det fanns så
mycket information. Hon menade att det var större risk för att eleverna skulle få
svårigheter med att sovra i informationsöverflödet än att skaffa fram information,
men hon följde inte upp detta i sin handledning.

8.2.1 Relevanskriterier, bias och inlärningsresultat

A-uppfattningen att det avgörande kriteriet för relevans i informationen var att den
skulle innehålla säkra svar på en separat frågeställning fanns hos samma elever som
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efter avslutat fördjupningsarbete menade att EU var omöjligt att få grepp om, att
allt var osäkert. Samma elever inriktade sig på att söka faktauppgifter i partiskt
material. De tillägnade sig endast fragmentariska kunskaper om EU och uppfat-
tade att det var omöjligt att bedöma följderna av ett svenskt EU-medlemskap uti-
från den information som fanns. Denna uppfattning kan beskrivas som att ”det
fanns ingen information som kunde svara på frågan, så därför kunde man inte
veta”.

B-uppfattningen att det främsta relevanskriteriet var att informationen skulle
göra det möjligt för eleverna att besvara gruppens frågeställningar och täcka del-
ämnet väl samvarierar med ett inlärningsresultat, där eleverna nådde goda kunska-
per om EU och om innebörden av ett svenskt EU-medlemskap för det delområde
gruppen studerat. Samma elever hade uppfattningen att partiskt material skulle
användas för att välja sida. De menade själva att det viktigaste resultatet av arbetet
var att de nu hade tagit ställning på saklig grund och visste hur de skulle rösta.

C-uppfattningen att relevanskriterier bestämdes utifrån flera dimensioner än att
informationen skulle täcka delämnet innebar större bredd och djup både i informa-
tionssökning och informationsanvändning. Denna uppfattning samvarierar med
ett inlärningsresultat som överskred gruppens delämne och satte in ämnet i ett
vidare sammanhang där eleverna reflekterade över frågor om makt, politik och
etik. C-uppfattningen såg det som viktigt att se inbördes samband eller motsägelser
mellan olika informationskällor och att analysera dessa. Uppfattningen att partiskt
material skulle användas för att förstå olika sätt att argumentera och för att förstå
eller genomskåda bakomliggande värderingar eller intressen hos författaren eller
den institution som stod bakom informationen fanns hos samma elever som nådde
ett inlärningsresultat där de analyserade och bedömde frågan om svenskt EU-
medlemskap utifrån djupa sakkunskaper och med hänsyn till motiv och drivkrafter
hos olika parter.

Detta visar på nära samspel mellan informationsanvändning och ämnesinnehåll
i det som skall studeras och läras. Det finns anledning att ytterligare närma sig
frågan om vad som påverkade vad i detta samspel.

Den vidare jämförelsen mellan elevernas uppfattningar av ämnet och av
informationsanvändning skall i tur och ordning behandla följande:

• Hur samspelade elevernas ämneskunskaper och ämnesintresse med deras
informationsanvändning? (avsnitt 8.3)

• Hur samspelade elevernas informationssökning och informationsanvändning med
deras frågeställningar för arbetet? (avsnitt 8.4)

• Hur påverkades informationsanvändning och inlärningsresultat av grupp-
samspelet? (avsnitt 8.5)
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8.3 Ämneskunskaper och ämnesintresse
Eleverna arbetade med olika delämnen. Av kapitel 7 framgick att eleverna inled-
ningsvis hade mycket olika kunskaper i de delämnen de studerade. Hur elevernas
uppfattningar av informationsanvändning och ämnesinnehåll samspelade med var-
andra har delvis påverkats av deras intresse för ämnet men också av delämnets ka-
raktär som mer eller mindre kontroversiellt. De olika grupperna och delämnena
visar olika mönster för samspel mellan uppfattningar av informationsanvändning
och ämnesinnehåll.

Delämne ”miljö”
Eleverna i miljögruppen påbörjade arbetet med goda kunskaper i sitt delämne. De
hade lätt för att formulera frågeställningar och avancerade snabbt i arbetet både
avseende informationssökning och bearbetning av informationen. De hade en struk-
tur för ämnet klar mycket tidigt och kunde söka information som både passade in
i denna struktur och fördjupade den. De fann och tog fasta på argument som gällde
fördelar och nackdelar utifrån motsättningen mellan å ena sidan möjligheterna för
Sverige att kunna påverka inom EU eller å andra sidan att behålla sin na-tionella
strängare miljölagstiftning utanför EU. Problemen och frågeställningarna i ämnet
var tydliga för dessa elever och bidrog till att de kunde avgöra vilken information
som var relevant och hur de skulle använda bias i materialet. I detta ämne rådde
övervikt för information med negativ eller kritisk inställning till EU. Eleverna upp-
märksammade dock och tog fasta på information som representerade olika synsätt
på frågor om miljö och EU.

Eleverna i miljögruppen förenades också av ett starkt intresse för de problem på
miljöområdet som förknippades med svenskt EU-medlemskap. Det är troligt att
detta starka intresse kombinerat med elevernas goda ämneskunskaper bidragit till
att de använt fler olika slags informationskällor och informationsvägar än övriga
grupper, t ex genom att ta kontakt med en dansk EU-parlamentariker och skaffa
material från Bryssel eller att ringa och resonera i många timmar med en informa-
tör vid Sekretariatet för Europainformation.

Delämne ”utbildning och forskning”
Den grupp som studerade utbildning och forskning hade huvudsakligen erfarenhets-
baserade kunskaper om delämnet, då arbetet inleddes i december. De hade vissa
svårigheter att få struktur på sitt ämne, men bestämde sig för en struktur som följde
utbildningssystemet genom att ställa frågor utifrån dess olika stadier: en fråga om
förändringar i ungdomsskolan, två om högskolan, nämligen ekvivalering av högs-
koleexamina och internationellt utbyte för högskolestudenter, och slutligen en fråga
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om hur forskningssamarbetet skulle påverkas. Deras svårigheter att formulera frå-
geställningar rörde inte så mycket ämnet utan kravet att ställa frågor som kunde ge
analytiska svar.

Utbildningsgruppen hade ett klart intresse för sitt delämne. De skaffade rikligt
med information men saknade information för sin frågeställning om ungdoms-
skolan. De hoppades på att få tag på den information de saknade genom expert-
intervjuer. Efter avslutat EU-arbete beklagade de att endast en av deras frågeställ-
ningar hade berört forskning, eftersom detta var det område som var mest intres-
sant för frågan om svenskt EU-medlemskap. De talade om att de borde ändrat
frågeställningar, men tycks inte på allvar ha övervägt detta under arbetsprocessen. I
detta läge hade informationssökningen och informationsanvändningen kunnat styra
deras inriktning av ämnet, om de hade tillåtit sig eller tillåtits av läraren att ändra
frågeställningar och fördjupa sig mer i konsekvenserna för forskning, där det skulle
bli större förändringar vid svenskt EU-medlemskap. I så fall hade informations-
användningen kunnat samspela bättre med innehållet och kanske lett till ett annat
inlärningsresultat. Eleverna uppfattade troligen frågeställningarna som definitiva
och försökte inte ändra dem. Denna uppfattning av frågeställningarna som avkla-
rade och definitiva grundlades av läraren, då han i början av arbetet inpräntade i
eleverna att de frågeställningar som eleverna formulerade skulle styra hela deras
arbete.

En svårighet med delämnet utbildning och forskning var att det var okontro-
versiellt gällande fördelar eller nackdelar av ett svenskt EU-medlemskap. Klassen
bestämde gemensamt vilka delämnen eleverna skulle arbeta med. Många var sär-
skilt intresserade av området ”utbildning och forskning” och de elever som kom att
arbeta med detta delämne var mycket nöjda från början. Ämnet visade sig vara
svårare än eleverna kunnat förutse, eftersom det var mindre kontroversiellt än öv-
riga delämnen. Redundansen i informationen var överväldigande för eleverna i detta
avseende. Här fanns en brist på konsekvens mellan delämnet och ämnet för
fördjupningsuppgiften i stort. Uppgiften för hela fördjupningsarbetet var formule-
rad så att eleverna skulle analysera den kontroversiella frågan om svenskt EU-med-
lemskap. När ett delämne befanns vara nästan okontroversiellt var det svårt för
eleverna att problematisera detta ämne.

Delämne ”försvar och neutralitet”
De elever som studerade delämnet försvar och neutralitet hade inga särskilda svå-
righeter med sitt ämne. De uppfattade det som någorlunda konkret och hade lätt
att finna en struktur och formulera frågeställningar. Detta innebar att de ganska
snart kunde avgöra vad som var relevant information, skaffa tillräckligt med sådan
information och komma väl in i ämnet. Delämnet var tydligt kontroversiellt för
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svenskt EU-medlemskap och eleverna kunde rätt snabbt identifiera var skiljelin-
jerna gick mellan förespråkare och motståndare till EU. De uppfattade ganska ti-
digt ett mönster i sätt att argumentera genom redundans i informationen.

I denna grupp fanns ett visst intresse för ämnet som växte under arbetet. Detta
intresse har troligtvis bidragit positivt till både hur eleverna sökt och använt infor-
mation och hur de analyserat materialet och ämnet.

Delämne ”näringsliv och konkurrens”
Eleverna i näringslivsgruppen hade, som framgick av föregående kapitel, svaga kun-
skaper om sitt delämne i början av arbetet. Detta tvingade dem att söka och läsa in
en hel del information om delämnet, innan de kunde komma fram till några fråge-
ställningar. De hade svårt för att strukturera och få grepp om sitt ämne. Det med-
förde också att de talade om viss litteratur som svår eller obegriplig, därför att de
inte kände till ekonomiska begrepp och teorier som figurerade i texterna eller i
muntlig information, som de fick. De hade betydande svårigheter att skriva sin
rapport, eftersom de inte kunde finna någon naturlig struktur för den. Jag menar
att dessa elevers svaga kunskaper i delämnet starkt har påverkat hur eleverna sökte
och använde information. Ämnet har också varit svårt med avseende på informa-
tionssökning, eftersom det var mycket lättare att finna sådan information som var
positiv till EU om detta delämne än sådan som var kritisk eller negativ.

Eleverna i näringslivsgruppen hade inte något starkt ämnesintresse från början
(med undantag för en elev), men intresset växte under arbetets gång. Gruppens
starkaste intresse var att prestera på toppnivå. Dessa ambitioner yttrade sig tydligt i
deras strävan att göra kap i Stockholm, genom att intervjua så många namnkunniga
makthavare som möjligt. När de uppnått detta mål, vilket de gjorde med råge,
svalnade intresset för uppgiften.

Delämne ”arbetsmarknad”
Arbetsmarknadsgruppen hade svaga kunskaper om delämnet. Med viss hjälp av
läraren formulerade de frågeställningar som gav struktur åt ämnet. Som redovisats
ovan sökte de information för att få säkra svar på varje frågeställning separat, vilket
gjorde att dessa elevers arbete inte ledde fram till ett resultat där de fick något grepp
om ämnet. Deras uppfattning av informationssökning som att finna fakta hjälpte
dem inte att lära sig om ämnet, dvs att kunna bedöma konsekvenser av ett framtida
svenskt EU-medlemskap. I denna grupp fanns inte heller något starkt intresse för
ämnet som kunde stimulerat elevernas informationssökning och lärande.
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8.3.1 Informationssökning och ämnesuppfattningar

Sammanfattningsvis visar det sig att olika delar i elevernas arbete påverkat varan-
dra. Svaga ämneskunskaper hos eleverna har försvårat informationssökning och
informationsanvändning, t ex om delämnena arbetsmarknad och näringsliv. Äm-
nets karaktär, dvs att ett delämne var okontroversiellt, skapade svårigheter för en
grupp. Olika uppfattningar av informationsanvändning samspelade med hur svå-
righeter, förorsakade av övervikt av partisk information från den ena eller andra
sidan, skulle lösas, i första hand för delämnena ”miljö” och ”näringsliv och konkur-
rens”. Eleverna löste denna svårighet på olika sätt för de olika delämnena och uti-
från sina olika uppfattningar av informationsanvändning. Medan näringslivsgruppen
med en uppfattning av informationssökning som att väga information för att välja
sida, accepterade den ena sidans åsikt, ägnade miljögruppen, med en uppfattning
av informationssökning som att granska och analysera, särskilt stora ansträngningar
åt att skaffa information som kunde ge olika infallsvinklar på ämnet.

Samspelet mellan informationssökning och innehåll gäller i hög grad vad eleverna
fokuserade i informationen. Upptäckten av tydliga skiljelinjer mellan en positiv
och negativ inställning till EU, relaterade till det egna delämnet, påverkade elever-
nas uppfattningar av relevanskriterier, informationsmättnad och bias. Uppfattningar
som fokuserade på skiljelinjerna och innebörden i dessa berör ämnesinnehållet och
samvarierade med C-uppfattningen av informationssökning.

8.4 Frågeställningarna – nav för samspel
Frågeställningarna framstår som nav för samspel mellan informationssökning och
ämnesinnehåll. Kunskaper i ämnet påverkade vilka frågeställningar som formulera-
des men också hur dessa formulerades. I syfte att formulera bra frågeställningar
uppfattade alla elever det som nödvändigt att söka och läsa in viss information.
Den information som då användes styrde formulering av frågeställningar. Utöver
denna information påverkade lärarens krav och handledningsstöd liksom elevernas
intresse vilka frågeställningar som eleverna skulle arbeta efter.

Efter det att frågeställningarna blivit formulerade och godkända styrde dessa i
hög grad vilken information som eleverna bedömde som relevant och hur de an-
vände den information de skaffat. En atomistisk hållning till ämnet genom att
frågeställningarna delades upp mellan eleverna och information söktes för att få
svar på en separat frågeställning samvarierar med ett fragmentariskt inlärnings-
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resultat. De grupper som sökte information för att täcka gruppens gemensamma
frågeställningar nådde ett inlärningsresultat enligt kategori B. För dessa elever ut-
gjorde frågeställningarna den slutgiltiga avgränsningen i ämnet. Vi har också kon-
staterat att för utbildningsgruppen låste frågeställningarna arbetet så hårt att trots
att de utifrån en mängd redundant information funnit att en av frågeställningarna
inte var värd att utforska vidare, medan en annan vore värd att fördjupa, så avstod
eleverna från att ändra frågeställning.

De elever som lät frågeställningarna styra inriktningen på arbetet så att de reflek-
terade över olika delar av informationens innehåll för att göra egna bedömningar
och sätta in delämnet i ett större sammanhang nådde ett inlärningsresultat enligt
kategori C. För dessa elever var frågeställningarna styrande men inte definitivt av-
gränsande för ämnet, utan deras analys kunde vidgas till mer allmängiltiga frågor
om makt och etik. Inriktningen mot att undersöka värderingar, motiv och bakom-
liggande intressen i informationen samspelar med en sådan överskridande ämnes-
uppfattning.

8.4.1 Sammanfattning: frågeställningar,
ämnesuppfattningar och informationssökning

Analysen av frågeställningarnas roll i arbetet förtydligar bilden av samspelet mellan
informationssökning och informationsanvändning å ena sidan och ämnesinnehåll
å den andra. För att formulera frågeställningar i ämnet krävdes informationssök-
ning. Framtagen information påverkade innehållet i frågeställningarna som i sin
tur gav struktur åt ämnet. Frågeställningarna styrde därefter i hög grad vilken infor-
mation som söktes och användes. Hur informationen användes styrde sedan elever-
nas ämnesuppfattningar och inlärningsresultatet.

Resultatet av analysen och jämförelsen mellan de två serierna av uppfattningar
av informationsanvändning respektive ämnesinnehåll visar att skillnader mellan
elevernas ämneskunskaper påverkade hur de sökte information liksom att skillna-
der mellan hur eleverna sökte och använde information påverkade vad de lärde sig
om ämnet. Skillnader mellan eleverna uppfattningar av informationssökning på-
verkade både hur de sökte och använde information och vad de lärde sig om ämnet.
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8.5 Samspel: gruppsamspel, inlärnings-
resultat och informationsanvändning
I presentationen av de kategorier som beskriver informationsanvändning och
inlärningsresultat konstaterades att kategorierna följer gruppindelningen mycket
nära (jfr ovan avsnitt 8.1). Skillnader mellan elevers olika uppfattningar eller inrikt-
ning vid informationssökning och olika ämnesuppfattningar samvarierar i hög grad
med vilken grupp eleven tillhört. Gruppmönster dominerar över individuella skill-
nader och likheter. Av detta kan slutsatsen dras att grupptillhörigheten starkt på-
verkat hur individuella elever uppfattat informationssökning och vad de lärt sig i
ämnet. Endast en elev avviker från sin grupps mönster då det gäller informations-
användning, medan fyra elever bryter det dominerande gruppmönstret avseende
kategorierna av inlärningsresultat så som detta kom fram i elevintervjuerna.

8.5.1 Gruppsamspel

I kapitel 5 gjordes en kategorisering av grupperna utifrån två dimensioner: a) grup-
pens intresse för ämne och uppgift och b) gruppens hållning till gruppsamspelet.
Utifrån dessa två aspekter skapades tre kategorier:

X.Svagt ämnesintresse och atomistisk hållning till gruppen (”arbetsmarknad”)
Y. Mindre starkt ämnesintresse, annat överordnat intresse, holistisk hållning till

gruppen (”näringsliv”)
Z.Starkt ämnesintresse och holistisk hållning till gruppen (”försvar”, ”miljö”, ”ut-

bildning”)

Den holistiska hållningen till gruppsamspel i fyra av grupperna, kategorierna Y och
Z, har påverkat dessa elevers informationssökning och informationsanvändning på
så sätt att eleverna fördelade informationsmaterial emellan sig, liksom de informe-
rade varandra ofta och noggrant om vad var och en kommit fram till efter läsning
av olika texter. De markerade avsnitt för varandra, ibland samlade de material på
ett gemensamt ställe, ibland cirkulerade de material emellan sig. De delade upp in-
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formationssökningen mellan sig på olika individer eller mindre grupper så att några
sökte i vissa bibliotek eller databaser, medan andra tog kontakt med kampanj-
organisationer eller andra institutioner. Uppdelningen av arbetet med att söka in-
formation kombinerades med öppenhet och en inställning att den information
som skaffades var gruppens gemensamma tillgång, vilket underlättade och effek-
tiviserade informationssökningsdelen av arbetet.

En atomistisk hållning till gruppen samvarierar med en atomistisk hållning till
informationssökning och informationsanvändning. Detta innebar att eleverna inte
kommunicerade information mellan sig effektivt, att de inte inriktade sig på att
bygga en gemensam kunskapsbas för hela gruppen. En sådan hållning till gruppen,
som i grupp ”arbetsmarknad” försvårade informationsanvändningen, vilket sam-
manföll med ett bristfälligt inlärningsresultat.

Skillnaden mellan en atomistisk och en holistisk hållning till gruppen kan för-
klara den ovan konstaterade skillnaden mellan grupperna avseende antal sökvägar,
anlitade bibliotek och olika mängd informationskällor (jfr avsnitt 6.2.2 och 8.2).

Mycket tyder på att en holistisk hållning till gruppen har påverkat hur eleverna
gjorde relevansbedömningar och hur de uppfattade att bias borde hanteras, liksom
andra aspekter på informationsanvändningen. Exempelvis kunde eleverna i en och
samma grupp också förstärka varandras uppfattningar av informationskällornas
kognitiva auktoritet.

8.5.2 Personliga åsikter om EU

De grupper där eleverna haft olika personliga åsikter om svenskt medlemskap i EU
och som samtidigt präglades av en holistisk hållning nådde ett bättre inlärnings-
resultat än de annars skulle ha gjort enligt eleverna själva (”försvar”, ”miljö”, ”utbild-
ning”). Det faktum att eleverna haft olika åsikter och kunnat diskutera dessa öppet
som ett led i arbetet, när de gjorde sina analyser, uppfattades av eleverna som att
detta gjorde deras analys bättre än den skulle ha blivit, om alla haft samma åsikt.
Olika personliga åsikter i frågan fanns i grupperna ”försvar”, ”miljö” och ”utbild-
ning”. Dessa grupper präglades av en holistisk hållning till gruppen och de nådde
ett inlärningsresultat enligt kategori C eller B, dvs eleverna fördjupade sina kunska-
per genom djupgående förändringar av uppfattningar av ämnet. I ”arbetsmarknads-
gruppen” fanns också olika åsikter bland eleverna, men detta användes inte i arbetet
på grund av den atomistiska hållningen till gruppen.

I ”näringslivsgruppen” var alla elever positivt inställda till svenskt EU-medlem-
skap, vilket gjorde det svårt för dessa elever att problematisera ämnet och göra en
kritisk analys. Deras uppfattning att informationssökning innebär att välja sida i en
kontroversiell fråga saknade kritiska inslag, vilket kan ha försvårat en närmare gransk-
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ning av värderingar eller intressen i informationen. Den holistiska hållningen till
gruppen i kombination med att alla delade samma åsikt i frågan om medlemskap
till EU samspelade med B-uppfattningar av relevanskriterier och bias och ledde till
att eleverna gjorde samma bedömningar av informationen. Gruppmedlemmarna
förstärkte och bekräftade varandras åsikter exempelvis genom A-uppfattningen av
kognitiv auktoritet, att yttre tecken som status eller fackspråk visade att en källa var
trovärdig.

8.5.3 Delämne och informationssökning

I gruppkategori Z där de tre grupperna, ”försvar”, ”miljö” och ”utbildning”, lik-
nade varandra avseende hållning till gruppen och ämnesintresse skiljer sig grup-
perna åt genom sina olika uppfattningar av informationssökning och informations-
användning liksom med avseende på inlärningsresultat. För eleverna i dessa grup-
per kan skillnader i delämnenas karaktär och innehåll ha påverkat deras olika
inlärningsresultat. En svårighet med ämnet för utbildningsgruppen var att detta
delämne var okontroversiellt för frågan om svenskt EU-medlemskap. När eleverna
kom underfund med detta uppfattade de ämnet som mindre intressant. Läraren
menade att ämnets okontroversiella karaktär varit en särskild svårighet för denna
grupp. Eleverna i ”försvarsgruppen” och ”miljögruppen” uppfattade tidigt i arbetet
var skiljelinjerna gick i olika inställningar till EU-medlemskap och att detta verkli-
gen var kontroversiellt. De kunde fokusera uppmärksamhet på hur argument bygg-
des och vilka värderingar och intressen som stod emot andra. Den tydligare kontro-
versiella karaktären för delämnena ”försvar” respektive ”miljö” kan ha påverkat dessa
elevers uppfattningar av hur information skulle användas. Utbildningsgruppens
uppfattning av informationssökning som att täcka delämnet och att välja sida upp-
muntrade dem inte till en breddad eller fördjupad förståelse av ämnet.

8.5.4 Ämnesintresse

Som framgick ovan skiljer sig ”näringslivsgruppen” från övriga elever med holistisk
hållning till gruppen just genom ett svagare ämnesintresse. Att denna grupp präg-
lades av intresset att åstadkomma topprestationer tycks ha avlett dem från ett äkta
ämnesintresse och hindrat dem från att både fördjupa ämneskunskaperna och att
använda information på ett kritiskt och reflekterande sätt. Tidigare (kapitel 7) kon-
staterades att eleverna i denna grupp hade svaga kunskaper i sitt delämne. Deras
svaga ämneskunskaper i delämnet kombinerat med mindre starkt ämnesintresse
och en uppfattning av informationssökning som att väga information för att välja
sida samvarierar med ett inlärningsresultat med fördjupade kunskaper i ämnet men
utan djupare kritisk analys, trots gruppens höga ambitioner.
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I miljögruppen och försvarsgruppen fanns samvariation mellan ett starkt ämnes-
intresse kombinerat med goda delämneskunskaper och en uppfattning av informa-
tionssökning som att granska och analysera och ett inlärningsresultat som visar på
djup och kritisk förståelse av ämnet.

8.5.5 Samvariation

För eleverna i arbetsmarknadsgruppen har många fenomen samspelat för att bidra
till ett misslyckat inlärningsresultat: svagt eller inget ämnesintresse, svaga ämneskun-
skaper om delämnet, en atomistisk hållning till gruppen, en uppfattning av infor-
mationssökning och informationsanvändning som faktasökning. När informations-
sökningen uppfattades som faktasökning för att finna säkra svar på enskilda frågor
gynnades inte inlärning som skulle leda till kunskap genom analys, problematiserande
resonemang eller bedömningar av komplexa fenomen.

8.6 Slutsatser om samspel
En översikt över olika uppfattningar av informationssökning, ämnet och grupp-
samspelet knutna till den dominerande uppfattningen i varje grupp (jfr ovan av-
snitt 5.3-5.4) visar på samvariationen mellan uppfattningarna av de olika fenomenen,
så som dessa beskrivits härovan (avsnitt 8.5.1 – 8.5.5).

Tabell 8.2. Översikt över uppfattningar av informationssökning, inlärning och grupphållning på
grundval av den dominerande uppfattningen i varje grupp

Tabellen kan hjälpa till att skapa en viss ordning och hjälpa läsaren att se mönster i
det komplexa samspel mellan olika fenomen som beskrivits i kapitel 6, 7 och 8.
Samtidigt är den grov i flera olika avseenden. Den bygger på gruppernas sätt att er-
fara fenomenen, vilket innebär att de individuella variationer som beskrivits tidi-

Grupp Infosök Inlärningsres. Grupphållning

Arbetsmarknad A A X

Näringsliv B B Y

Utbildn. forskn. B B Z

Försvar C C Z

Miljö C C Z
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gare inte syns. Översiktsschemat visar, att det finns samvariation mellan kategorier
av uppfattningar av de tre fenomenen. Vad detta samspel innehåller och hur detta
innehåll bildar ett samspel framgår inte av tabellen.

Resonemangen om samspel visar på komplicerade mönster och många olika
möjligheter till samspel mellan olika fenomen. Resultaten hittills antyder att infor-
mationssökning och informationsanvändning är beroende av kontext, situation,
individ och innehåll i informationen. Min undersökning har gjorts i en utbildnings-
kontext, nämligen en gymnasieklass. Situationen utgjordes av det specifika för-
djupningsarbetet, formulerat av en lärare och påverkad av den grupp varje indivi-
duell elev tillhörde. Situationen finns i en särskild skola med ett bibliotek och en
bibliotekarie. Innehållet i informationen har skapats av ämnet för fördjupningsar-
betet, det specifika delämne som varje elevgrupp arbetade med och elevernas indi-
viduella kunskaper i ämnet. I analysen har två huvudaspekter fokuserats, nämligen
a) informationssökningsprocessen och b) inlärningsprocess och -resultat, och en
kontextaspekt, nämligen gruppsamspel. Tre kategorier av uppfattningar av in-
formationsanvändning har identifierats och beskrivits. Tre kategorier av uppfatt-
ningar av ämnet har konstruerats utifrån hur eleverna formulerade detta efter av-
slutat fördjupningsarbete. Tre kategorier av grupphållningar har konstruerats och
beskrivits. Utifrån resonemangen ovan om samspel mellan de tre aspekterna kan
några slutsatser dras.

• De olika uppfattningar av informationssökning och informationsanvändning
som identifierats visar att dessa elever erfarit och genomfört olika informations-
sökningsprocesser.

• Den stora överensstämmelsen mellan olika uppfattningar av informationsan-
vändning och uppfattningar av ämnet så som detta kommer fram i inlärnings-
process och -resultat visar att elevernas sätt att erfara informationen inte är obe-
roende av innehållet i informationen. Elevernas uppfattning av informations-
sökning påverkade uppfattningen av innehållet liksom elevernas uppfattning av
innehållet påverkade hur de tänkte om informationen.

• Det är skillnader i elevernas uppfattningar av användning av information som i
hög grad samspelar med innehållet i inlärningsprocess och inlärningsresultat.
Här samspelar också mängden sökvägar och informationskällor med elevernas
inlärningsresultat. Hur eleverna formulerade sökbegrepp samspelade inte med
inlärningsresultatet på samma sätt som deras uppfattningar av informations-
användningen. De aspekter på informationsanvändning som tydligast sam-
varierade med inlärningsresultatet är skillnader i elevernas uppfattningar av
relevanskriterier, informationsmättnad och bias.
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• Ämnet påverkade hur eleverna sökte och använde information på delvis olika
sätt. Elevernas kunskaper om det ämne som de använde information om påver-
kade uppfattningar av relevanskriterier. Elevernas uppfattning av målet för in-
lärningsuppgiften påverkade aspekter på informationsanvändningen som hante-
ring av information overload och informationsmättnad. Elevernas ämnes-
kunskaper och uppfattning av inlärningsmål speglar ett subjektivt2 perspektiv på
ämnet. Utifrån ett objektivt 2 ämnesperspektiv visar undersökningsresultatet att
ämnets karaktär kan försvåra eller underlätta informationsanvändningen. När
uppgiften var att problematisera och analysera en kontroversiell fråga blev ett
delämne särskilt svårt genom att det inte var kontroversiellt. Konsekvens mellan
ämnesinnehållet och uppgiftens karaktär gjorde övriga delämnen tydligare och
underlättade informationsanvändningen. En annorlunda uppfattning av infor-
mationsanvändning hade kanske kunnat påverka ämnesinnehållet och inlärnings-
resultatet för den grupp som studerade delämnet utbildning och forskning.

• Gruppsammansättning och gruppsamspel har i hög grad påverkat såväl infor-
mationssökning och informationsanvändning som inlärningsresultat. En holis-
tisk hållning till gruppen har ofta men inte alltid bidragit till att förbättra inlär-
ningsresultat och informationsanvändning.

Kapitel 8 har givit några svar på avhandlingens centrala frågeställning om samspel
mellan informationssökning och lärande. Samtidigt har nya frågor väckts angående
detta samspel. Sådana frågor är:

• Eftersom eleverna erfarit olika informationssökningsprocesser, hur kan detta re-
lateras till teorier om informationssökning?

• Uppfattningar av relevanskriterier, informationsmättnad och bias har särskilt
framhävts som avgörande aspekter på informationsanvändningen och dess sam-
spel med inlärningsresultatet. Hur förhåller det sig med aspekterna information
overload och kognitiv auktoritet? Här kan finnas anledning till vidare analys.

• Vad kan det betyda att innehållet i informationen spelade roll för elevernas
informationssökningsprocess – för forskare, för bibliotekarier, för lärare?

Resultaten skall diskuteras vidare i kapitel 9 och relateras till den teorianalys som
presenterades i kapitel 2 och 3.



213

Noter

1 Inlärningsresultat på grundval av den kategorisering som gjorts utifrån elev-
intervjuerna.

2 Jfr avsnitt 1.4 om en subjektiv och en objektiv dimension av kunskap. Jfr även
distinktionen mellan ett objektivt och ett subjektivt informationsbehov (Höglund
& Persson 1985, ss 44-45), avsnitt 2.3.4 ovan.
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DEL III

Kapitel 9

Diskussion

Kapitel 6, 7 och 8 har successivt givit svar på avhandlingens fyra frågeställningar.
En sammanfattning av resultatet av avhandlingens huvudfrågeställning om sam-
spel mellan informationssökning och lärande presenterades i slutet av förra kapit-
let. Innebörden av resultatet skall diskuteras vidare i detta kapitel och i ljuset av
sådan tidigare forskning som presenterats i kapitel 2.

Diskussionen förs utifrån fyra huvudsakliga intresseområden:

1) Vilken är innebörden av de beskrivna variationerna i sättet att erfara informa-
tionssökningsprocessen? Denna fråga diskuteras i avsnitt 9.1.

2) Vilken är innebörden av upptäckten att uppfattningarna av informationssökning
samspelar nära med uppfattningarna av innehållet i informationen? Denna fråga
diskuteras i avsnitt 9.2.

3) Vilken är innebörden av skillnaden mellan att betrakta informationssöknings-
processen som en generell process och som olika processer, vilka samspelar med
kontext, innehåll och användare? Denna fråga diskuteras i avsnitt 9.3.

4) Det metodologiska intresset: Hur har valet av fenomenografisk metod påverkat
resultatet? Vilka frågor har besvarats med den fenomenografiska metoden och
vilka är begränsningarna? Hur skulle fenomenografisk metod kunna användas
vidare i informationsvetenskapliga studier? Dessa frågor diskuteras i avsnitt 9.4.
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Avsnitt 9.5 diskuterar kortfattat gruppsamspelet och dess betydelse för informa-
tionssökningsprocessen och inlärningsresultatet.

Förslag till vidare forskning ges i anslutning till de olika avsnitten. Avsnitt 9.6
sammanfattar essensen av resultaten och förslagen till vidare forskning på området
informationssökning och lärande.

9.1 Tre kategorier av uppfattningar
av informationssökning
Resultatet av den empiriska undersökningen identifierade och beskrev tre aggregerade
kategorier av kvalitativt skilda uppfattningar av informationssökning:

A) informationssökning som att söka fakta
B) informationssökning som att väga information för att välja rätt sida
C) informationssökning som att granska och analysera

Dessa tre kategorier bygger på en aggregering av olika uppfattningskategorier uti-
från fem valda aspekter på informationssökning och informationsanvändning. De
aspekter som samvarierade närmast med uppfattningskategorierna på aggregerad
nivå var relevanskriterier, informationsmättnad och bias.

De tre kategorierna av uppfattningar av informationssökning samspelar nära med
de tre kategorierna av elevernas uppfattningar av ämnesinnehållet, så som detta
kom fram i skillnader i inlärningsresultat. Detta samspel analyserades och beskrevs
i kapitel 8.

Enligt fenomenografiskt synsätt innebär skillnader mellan uppfattningar av ett
fenomen skillnader i sätt att erfara detta fenomen. De skilda uppfattningarna av
informationssökning kan således förstås så att eleverna i undersökningen erfarit
olika informationssökningsprocesser. Jag finner det angeläget att närmare diskutera
skillnader mellan dessa, eftersom huvuddelen av forskningslitteraturen beskriver en
generell process, inte olika processer. Hurudana är de olika processerna i förhål-
lande till en generell process? Hur kan beskrivningen av dem fördjupas? Ett sätt är
att jämföra olika sätt att beskriva informationssökning i litteraturen med de tre
uppfattningskategorierna. Jag skall bl.a. relatera de tre kategorierna av uppfattningar
till Kuhlthaus modell, eftersom den uttryckligen, enligt forskaren, bygger på elev-
ers syn på informationssökningsprocessen.
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9.1.1 Kategori A

Den första uppfattningen, enligt kategori A, liknar en av de fyra kunskapsformer
som ingår i kunskapsbegreppet, så som detta definierades av Läroplanskommittén:
”faktakunskaper är kunskap som information – utan åtskillnad mellan ytlig och
djup kunskap eller mellan olika sätt att förstå samma fenomen” (1992, s 65). Fakta
är lika med information. Faktakunskap kan mätas som antal rätta svar eller något
man har eller inte har. Denna syn på fakta och information som synonyma begrepp
förekommer också inom biblioteksvärlden1. Vid mitten av 1980-talet, under en
nationell bibliotekskampanj, förekom en slogan ”Biblioteket har svaret” (se t ex
BBL 1984:6/7 s 163; 1984:11/12, s 254, 281; 1984:14, s 312-313). Stadsbibliote-
ket i Göteborg formulerar sig hösten 1997 på liknande sätt i en annons för att
uppmärksamma sitt 100-årsjubileum (GP 27/9 1997). I skolan, kanske framför
allt på lägre stadier, är det rätt vanligt att lärare och bibliotekarier talar om informa-
tionssökning i bibliotek som ”faktasökning”. Uttrycket liknar ordet ”faktaböcker”
för barn i stället för facklitteratur som är den självklara termen om motsvarande
vuxenlitteratur2. Språkbruket förstärker uppfattningen av fakta och information
som synonyma begrepp, liksom faktasökning och informationssökning. Detta kan
bidra till att skapa föreställningar om att all informationssökning går ut på att ta
reda på det rätta svaret, och dessutom att alla frågor har ett rätt svar. När Agneta i
sista intervjun talade om hur all information framstod som flummig och vag, efter-
som hon inte funnit ”klara besked” eller ”konkreta bevis” för vad som skulle hända,
om Sverige blev medlem i EU, ser jag detta som uttryck för uppfattningen att in-
formation skall ge säkra svar, dvs det finns ett rätt svar, som det gäller att finna
genom informationssökning.

Denna uppfattning diskuteras och ifrågasätts inom biblioteksvärlden av bl a
Kuhlthau.

Information is viewed as a thing or product to be given out, the right answer
and the right source, rather than for learning and changing constructs. Too
often assessments have been confined to a single incident or an answer to a
specific question measured in terms of accuracy. (Kuhlthau 1993a, s 3)

Kuhlthau refererar till Patricia Knapp 1966, en auktoritet på användarundervis-
ningens område, som menade att studenter ofta ”missförstår” vad informations-
sökning går ut på, eftersom de letar efter och väntar sig att finna svaret på frågan i
stället för material att undersöka (”evidence to be examined”) (ibid. s 11). Kuhlthau
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är överens med Knapp om att detta sätt att uppfatta informationssökning är en
missuppfattning och understryker, att undervisning om informationssökning måste
gå ut på att få elever och studenter att förstå, att de själva skall skapa svaren.

The concept of teaching library resources as evidence to be examined for
shaping a topic rather than finding a quick answer to a question is the key idea
behind problem solving and learning how to learn in the library. (ibid. s 12)

Pitts fann, att om helheten i en inlärningsuppgift går förlorad, så kommer eleverna
att uppfatta information som spridda fakta, vilka kan flyttas från en informations-
källa till elevens redovisning utan att påverka elevens förståelse. ”... if the focus on
the whole is lost, students will view information as discrete bits of factual data
which can be moved from one place to another but which do not alter their
understandings” (Pitts 1994, s 382). Pitts förklarar en sådan uppfattning av infor-
mation med att eleverna (och deras lärare) hade otillfredsställande, dvs. novis-
liknande, mentala modeller av informationssökning (ibid. s 346-372).

Att studenter kan uppfatta informationssökning så som eleverna med uppfatt-
ningar enligt kategori A är således ingen nyhet inom biblioteks- och informations-
världen. Min analys visar, att en uppfattning av informationssökning enligt kate-
gori A inte gynnat inlärningsprocessen för eleverna.

En didaktiskt intressant fråga i sammanhanget gäller, huruvida eleverna genom
undervisning och genom tidigare erfarenheter i skolan bibringats denna uppfatt-
ning av informationssökning. Har skolan, dvs lärare, bibliotekarier och läromedel
som eleverna mött, bidragit till att skapa en sådan uppfattning? Pitts hävdade att
lärares ”bristfälliga, novisliknande”, mentala modeller av informationssökning och
informationsanvändning hindrade dem från att ge eleverna adekvat handledning
och därför bidrog till att eleverna ”misslyckades” med att söka information i olika
bibliotek (ibid. s 370). Detta sätt att tolka och beskriva mentala modeller som
bristfälliga antyder en skillnad mellan en fenomenografisk tolkning och en
kognitivistisk. Den kognitivistiska tolkningen talar om brister eller avvikelser från
en bättre eller ideal mental modell. Fenomenografer utgår ifrån att människor har
olika uppfattningar. Uppfattningarna kan relateras till varandra i en hierarkisk struk-
tur utifrån något specifikt kriterium, men behöver inte göra det. Fenomenografens
intresse är att urskilja och beskriva olika uppfattningar. Att undersöka lärares och
bibliotekariers uppfattningar av informationssökning och hur dessa kommer till
uttryck i undervisning vore ett intressant forskningsprojekt.

En jämförelse mellan uppfattningar av informationssökning enligt kategori A
och Kuhlthaus modell av sökprocessen visar på både likheter och skillnader med
modellen (jfr ovan avsnitt 2.3.2). Eleverna introducerades till en studieuppgift (fas
1 i modellen), de valde ämne (fas 2) och började orientera sig i ämnet genom
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inledande informationssökning (fas 3) för att sedan fokusera ämnet genom sina
frågeställningar (fas 4). Därefter följde fördjupad informationssökning som styrdes
av frågeställningarna, dvs det fokus på ämnet som eleverna formulerat (fas 5).
Informationssökningen avslutades (fas 6) och förberedelse för redovisning av upp-
giften inleddes. Den yttre beskrivningen enligt modellen stämmer, som vi ser, gan-
ska väl med den sökprocess som elever med uppfattningar enligt kategori A genom-
fört. Vissa avvikelser finns dock. Enligt modellen skall användarens intresse för
ämnet växa efter fokuseringen, vilket knappast skedde bland dessa elever. Modellen
säger också, att relevansuppfattningen skiftar till en mera precis inriktning mot att
söka ”träffande” information i fas 5. För eleverna med uppfattningar enligt kate-
gori A skedde detta på så sätt, att de sökte färdiga svar på sina frågeställningar var
och en separat. I andra avseenden förändrades dessa elevers uppfattningar av rele-
vans i informationen knappast. De resonerade inte om introducerande eller orien-
terande information i början och mera fördjupad och analyserande information
efter hand. Enligt modellen erfar användaren förvirring och ibland rädsla i fas 3.
Efter fokusering av ämnet klarnar tankarna och information söks med större preci-
sion. I slutet av sökprocessen (fas 6) växer användarnas självförtroende och tillför-
sikt, när sökningen avslutas och bearbetningen av materialet intensifieras. Erfaren-
heterna av informationssökning hos elever med A-uppfattning visar inte på någon
tilltagande säkerhet. En växande tillförsikt mot slutet av sökprocessen finns inte i
kategori A. Här erfar eleverna snarare frustration över att de inte funnit de svar de
sökte i informationen.

9.1.2 Kategori B

Den andra uppfattningen av informationssökning, kategori B, har jag inte funnit
beskriven i biblioteks- och informationsvetenskaplig litteratur. Innebörden i denna
uppfattning kan jämföras med en relativistisk kunskapsuppfattning på en primitiv
nivå, nämligen så att det inte finns bara ett svar på en kontroversiell fråga, utan det
finns flera svar: ”Somliga tycker si och andra tycker så. Det gäller att välja.” Eleverna
med uppfattningar enligt kategori B var från början medvetna om att det fanns
olika åsikter i ämnet och försökte finna balans mellan de två lägren. När övervikten
för ena lägret blev alltför tung gav eleverna upp och anslöt sig till denna åsikt. En
sådan uppfattning av informationssökning är i viss mån kvantitativ, eftersom mäng-
den information vägde tungt för elevernas ämnesuppfattning och bedömning av
innehållet i informationen. Om man med Kuhlthau ser informationssökning som
en meningsskapande aktivitet, kan man säga att eleverna skapade mening å ena
sidan genom en kvantitativ bedömning av den information de fann och använde
och som i huvudsak talade för ena lägret och å andra sidan av den information de
saknade, som enligt eleverna borde funnits och pläderat för det andra lägret, om
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detta skulle ha kunnat erbjuda ett seriöst alternativ. Dessa elever formulerade svar
som innebar val mellan två ståndpunkter, ja eller nej.

Den informationssökningsprocess som elever med uppfattningar enligt kategori
B genomförde stämmer tämligen väl med Kuhlthaus modell av sökprocessen i dess
sex faser (jfr ovan avsnitt 2.3.2). Eleverna ställdes inför studieuppgiften i fas 1 och
upplevde både viss förvirring och tveksamhet, innan de valde ämne i fas 2. Då erfor
de ofta lättnad och kände optimism och lust inför uppgiften. De sökte relevant
information i fas 3 för att kunna formulera frågeställningar. Kuhlthaus fas 4, for-
mulering av ett fokus, kan jämföras med hur eleverna i min undersökning formu-
lerade frågeställningar. Det var påtagligt bland många av eleverna, att de kände
tillförsikt, större säkerhet och tydligare inriktning mot hur arbetet och inte minst
informationssökningen skulle genomföras vidare, när de formulerat sina frågeställ-
ningar. Åtminstone för gruppen ”näringsliv” växte också elevernas intresse för äm-
net efter fas 4, precis som modellen säger. Däremot avtog ämnesintresset bland
eleverna i ”utbildningsgruppen” på grund av att deras delämne saknade den kon-
troversiella karaktär, som uppgiften egentligen förutsatte. Ett avtagande intresse
stämmer inte med Kuhlthaus modell. Efter formuleringar av frågeställningar (”fo-
kusering”) sökte eleverna information med ökande precision och en rätt klar upp-
fattning av vad som var relevant information och vad de kunde bortse ifrån, vilket
stämmer med modellens fas 5. Den i kapitel 6 redovisade analysen av relevans-
uppfattningar enligt kategori B stämmer också med modellen på så sätt att elever-
nas uppfattningar av vad som var användbar information förändrades från mer
översiktlig och elementär information i början till mer fördjupad och analyserande
information efterhand. Så småningom avslutade eleverna sin informationssökning
med rätt stor tillförsikt, samtidigt som oron över hur informationen skulle bearbe-
tas, analyseras och presenteras ökade, vilket också stämmer med fas 6 i modellen.

Informationssökning så som den erfarits av elever med uppfattningar enligt ka-
tegori B stämmer alltså rätt väl med Kuhlthaus modell av sökprocessen. Viss varia-
tion förekommer mellan eleverna gällande parametern ”intresse” och därmed viss
avvikelse från modellens sätt att beskriva informationssökning. Om eleverna i
”utbildningsgruppen” gått tillbaka till fas 3 och formulerat om sina frågeställningar
för att därefter inrikta sin informationssökning på ett mera spännande område (om
forskning i stället för ungdomsskolan), så hade kanske deras intresse för uppgiften
vuxit. I så fall skulle detta stämt med modellen. Däremot skulle processen inte
förblivit så linjär som modellen beskriver den. Kuhlthau medger själv att några av
hennes fallstudier visat, att hennes undersökningspersoner uppfattat sökprocessen
som mindre linjär än modellens beskrivning (jfr ovan avsnitt 2.3.8).
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9.1.3 Kategori C

Ett försök att jämföra C-uppfattningar av informationssökningsprocessen med
Kuhlthaus modell tyder på att elevernas erfarenheter rätt väl överensstämmer med
modellen. Detta ger stöd åt Kuhlthaus tes, att hennes modell är generell, men det
visar samtidigt att hennes modell inte hjälper oss att urskilja sådana kvalitativa
skillnader mellan uppfattningar i kategorierna A, B och C som den fenomeno-
grafiska analysen givit till resultat.

9.1.4 Skillnader – frågor att utforska vidare

En huvudskillnad finns mellan kategorierna utefter en skiljelinje mellan A-uppfatt-
ningen att det finns ett färdigt svar att söka och finna, B-uppfattningen att infor-
mationsanvändaren själv skapar svaret, genom att välja antingen ”ja” eller ”nej” och
C-uppfattningen att kritiskt granska, förstå och värdera informationen för att reso-
nera sig fram till ett möjligt svar. Denna skillnad får ytterligare innebörd, om den
relateras till den ontologiska skillnaden mellan kognitivt anlagda användarstudier,
där användaren ses som ”mottagare” (recipient) av information, och fenomenografins
icke-dualistiska synsätt, som betonar att en lärande människa inte kan ses som
mottagare av information (jfr avsnitt 3.2). Det är tydligt att de flesta elever i min
undersökning inte såg på sig själva som mottagare av information. När en män-
niska förändrar uppfattning av ett fenomen i världen genom att använda informa-
tion, betyder detta, enligt fenomenografiskt synsätt, att relationen mellan männis-
kan och det specifika fenomenet förändras. Kan det vara så att informations-
vetenskapens traditionella synsätt på människan som mottagare av information
bidrar till synsättet att informationssökning innebär att söka färdiga svar?

En jämförelse mellan de tre uppfattningarna av informationssökning och andra
modeller av informationssökningsprocessen, så som dessa presenteras i litteraturen
om användarundervisning (jfr ovan avsnitt 2.4) ger liknande resultat som jämförel-
sen med Kuhlthaus modell. Eleverna i min undersökning har erfarit informations-
sökningsprocessen så att den i grova drag stämmer med de olika komponenter som
förekommer i de olika modellerna. I alla uppfattningskategorierna finns frågefor-
mulering, sökning och framtagning av olika informationskällor, inläsning, värde-
ring av vilka källor som är mest användbara, sammanställning av information och
förberedelse för redovisning. Skillnader mellan uppfattningarna i min undersök-
ning hänför sig framför allt till hur den del av informationssökningen som i de
olika modellerna kallas tolkning / analys / värdering har uppfattats och genomförts.
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Det förefaller som om uppfattningarna enligt kategori C bäst stämmer med hur
modellerna beskriver att informationssökning bör gå till. Detta tyder på att model-
lerna inte är generella i den meningen att de beskriver informationssökning i all-
mänhet i inlärningskontexter utan är begränsade till hur några söker information,
nämligen de med C-uppfattningar. Mycket tyder på att modellerna beskriver en
idealbild av informationssökningsprocessen, vilket visar att modellerna är normativa
(jfr avsnitt 2.4).

Det framgick av metodbeskrivningen, att fenomenografiska beskrivnings-
kategorier av uppfattningar ofta är hierarkiskt relaterade till varandra utifrån något
yttre kriterium, t ex olika grader av djup, bredd och komplexitet i sätten att förstå
ett fenomen (jfr ovan avsnitt 4.1.3). En tolkning av skillnaderna mellan de tre
uppfattningskategorierna av informationssökning innebär, att C-uppfattningen är
mest lika informationssökningsprocessen, så som den presenteras i de publicerade
modellerna. Uppfattningar av informationssökning, där värdering, analys och tolk-
ning av informationen väger tungt tycks vara mest ändamålsenliga, åtminstone i
komplexa inlärningssituationer. De beskrivna uppfattningskategorierna kan uti-
från detta kriterium ses som hierarkiskt relaterade till varandra, där C-uppfatt-
ningen är den mest kvalificerade eller eftersträvansvärda. Eftersom resultaten av
min undersökning visar, att C-uppfattningen samvarierade med det bästa inlärnings-
resultatet, så leder detta vidare till didaktiska frågor om hur undervisning kan läg-
gas upp för att elever skall få möjligheter att lära sig söka och använda information
på ändamålsenliga sätt. Här finns behov av både vidare forskning och utvecklings-
arbete, där såväl innehåll i undervisningen som metoder och rollfördelning mellan
elever, lärare och bibliotekarier framstår som väsentliga aspekter.

En grundtanke i den fenomenografiska didaktiken är att göra elevers uppfatt-
ningar av inlärningsstoff till undervisningsinnehåll (i.a. Kroksmark 1987; Lybeck
1981; Lybeck et al. 1988; Marton 1992b). Vore det möjligt att förbättra undervis-
ning i informationssökning och informationsanvändning genom att i undervis-
ningen använda olika elevuppfattningar av informationssökning? Här öppnar sig
ett område för experiment och utvecklingsarbete.

Kategoriseringen på aggregerad nivå visade att samspelet mellan elevernas upp-
fattningar av kognitiv auktoritet och andra aspekter var mindre tydligt. Dock sam-
manföll inte B-uppfattningen av kognitiv auktoritet med någon A-uppfattning.
Det var också förhållandevis få elever som hade B-uppfattningar av denna aspekt.
Fler elever hade A-uppfattningar av kognitiv auktoritet än av någon annan aspekt.
Jag menar att, hur människor bedömer den kognitiva auktoriteten i olika informa-
tionskällor, är en synnerligen väsentlig fråga för förståelsen av hur människor söker
och använder information. Att djupare undersöka människors uppfattningar av
kognitiv auktoritet i information förefaller mig vara ett angeläget område för vidare
forskning.
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9.1.5 Informationssökning och intellektuell utveckling

De tre uppfattningarna av informationssökning har vissa likheter med det schema
över collegestudenters intellektuella utveckling som Perry presenterade och beskrev
(1970). I Perrys undersökning följdes ett urval studenter ur några årskullar från
Harvard och Radcliffe genom de fyra collegeåren. 464 intervjuer genomfördes, av
vilka 84 var fullständiga 4-årssekvenser. Intervjuerna var mycket öppna och hand-
lade om vad studenterna hade lärt sig under det gångna läsåret och om hur de såg
på det gångna läsåret och på sina framtidsutsikter. Perry presenterade resultatet
som ett schema över studenternas intellektuella och moraliska utveckling i nio steg
från ett dualistiskt tänkande till ett sammanhangsanknutet relativistiskt tänkande.
Han grupperade de nio utvecklingsstegen i tre huvudpositioner:

• en dualistisk syn på världen, där både kunskap och värderingar kan bedömas
utifrån absolut rätt eller fel. I positionerna 1-3 tecknas en successiv utveckling, så
att studenterna överger tron på att alla frågor har enkla, entydiga svar och rör sig
i riktning mot en relativistisk uppfattning av kunskap och värderingar;

• en relativistisk syn på kunskap och värderingar, som innebär att studenterna ser
att världen är full av motsägelsefulla eller motstridiga påståenden och värde-
ringar. Pluralism erkänns, vilken först omfattar en total värderelativism. Genom
positionerna 4-6 förändras synen på relativism, så att olika uppfattningar och
värderingar ses som kontextbundna, dvs inte längre total värderelativism;

• en insikt utvecklas om nödvändigheten av personligt ställningstagande, som grun-
das i tolkning av kunskaper och erfarenheter och som kräver personliga bedöm-
ningar. Ett välgrundat, personligt ställningstagande ses som nödvändigt i en re-
lativistisk värld. All kunskap är laddad med värderingar i ett eller annat av-
seende. Genom positionerna 7-9 erfar studenten olika innebörder i kravet på
personligt ställningstagande och inser att den egna identiteten är knuten till ak-
tiva val och ställningstaganden genom livet.

Schemat över hur synen på kunskap och värderingar utvecklades under collegeåren
innebär att detta var något som studenterna lärde sig genom sina högskolestudier.
Alla studenter följde inte schemat utan vissa avvek och tog en annan riktning. Perry
identifierade vissa kritiska punkter, där utvecklingen mot en position med person-
ligt ställningstagande som grund, avbröts.

Kategori A:s uppfattning av informationssökning som att söka fakta, säkra svar
eller konkreta bevis påminner om den dualistiska ståndpunkten i Perrys schema,
där information kan bedömas utifrån en absolut uppfattning av vad som är rätt
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eller fel, sant eller falskt. Kategori B:s uppfattning av informationssökning som att
välja sida i en värld, som är full av olika åsikter påminner om den värderelativistiska
ståndpunkten i Perrys schema. De relativistiska positionerna innebär efter hand att
värderingen av en fråga är starkt beroende av sammanhanget. Detta påminner om
hur elever med B-uppfattningar lät delämnets perspektiv avgöra och begränsa hur
de bedömde konsekvenser av EU-medlemskap (”näringsliv” respektive ”utbildning”).
Kategori C:s uppfattning av informationssökning som att analysera och kritiskt
granska innehåll, värderingar och motiv i informationen, liksom sättet att uppfatta
etiska och maktpolitiska perspektiv i ämnet som helhet påminner om de avslu-
tande positionerna i Perrys utvecklingsschema, där studenterna nått en uppfatt-
ning att kunskap och värderingar kräver personlig tolkning och ställningstagande.

Det förefaller inte ologiskt, att olika uppfattningar av fenomenet informations-
sökning kan likna de olika positionerna i den utveckling Perry beskrev, eftersom
denna i hög grad handlar om hur utsagor, påståenden och värderingar, dvs sådant
som konstituerar fenomenet information, kan tolkas och förstås.

9.2 Informationsanvändning och
inriktning under inlärningsprocessen
Den fenomenografiska analysen visade, att den tydligaste skillnaden mellan kate-
gorierna B och C rörande uppfattningar av informationssökning gällde inslaget av
kritiskt granskande och analyserande. Som framgår i kapitel 6 genom beskrivningen
av innehållet i elevernas uppfattningar av informationssökning, var aspekterna rele-
vans och hantering av bias särskilt utslagsgivande. Här fanns tydliga kvalitativa
skillnader mellan kategorierna. Medan mängden argument, övervikten för ena si-
dan, spelade en viktig roll för eleverna med uppfattningar enligt kategori B, var det
sätten att argumentera liksom motiv och bakomliggande intressen hos författare,
institutioner eller andra informationskällor som bedömdes som relevanta av elever
med uppfattningar enligt kategori C. Skillnader i relevansuppfattningar mellan
kategorierna B och C gällde också ämnesavgränsningen, där kategori B innebar en
snävare relevansuppfattning, hårdare knuten enbart till delämnet och frågeställ-
ningarna, och kategori C innebar en strävan att placera in delämnet i ett vidare
sammanhang, som gällde frågor om makt och etik. Skillnaden mellan dessa upp-
fattningar berör skillnader i kritiskt tänkande och handlande mellan eleverna i ka-
tegorierna B och C.

I den biblioteks- och informationsvetenskapliga litteraturen är det främst förfat-
tare med anknytning till forskning eller praxis inom undervisningsområdet, som
pekat på kritiskt tänkande som ett viktigt inslag i informationssökning (jfr ovan
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avsnitt 2.4.1). Att värdera, att kritiskt reflektera över, att analysera information lyfts
fram som väsentliga komponenter i informationsfärdigheter (Craver 1989; Mancall
et al. 1986; Stripling & Pitts 1988). Utifrån ett inlärningsteoretiskt kunskapsintresse
stöter vi på liknande tankegångar hos några av de fenomenografiska forskarna. Säljö
menar att fenomenografiska forskningsresultat visat att skillnader i inlärningsresultat
mellan studenter inte kan ses som en direkt funktion av förmågan att ta in informa-
tion (1994, s 263) och han efterlyste tidigt studier inom inlärningsforskning av hur
studenter väljer ut, sammanfattar och presenterar information och hur detta hänger
ihop med studenternas olika inriktningar, djupinriktning eller ytinriktning i studi-
erna (1979, s 62). Han hävdar, att människor med olika inriktning till en inlärnings-
uppgift konsekvent också tycks ha olika sätt att använda information under inlär-
ningsprocessen.

Thus, it would seem important /—/ to see them [skillnader i inriktning, min
anm.] as indicators of the fact that people with different approaches
systematically focus on and select different kinds of information when learning
and recalling. (Säljö 1981, s 61)

Den typ av frågor som Säljö ställer är intressanta forskningsfrågor för biblioteks-
och informationsvetenskapen, inte minst för denna avhandling. Pitts studie (1994)
handlade just om hur elever fattar beslut om urval och användning av information
under en inlärningsprocess.

Svensson använder begreppsparet holistisk – atomistisk hållning till ett inlärnings-
stoff i stället för djupinriktning och ytinriktning, där holistisk – atomistisk hänför
sig till organisationsprinciperna i en inlärningssituation, hur en student organiserar
sitt stoff, försöker urskilja samband och sammanhang, över- och underordning
mellan textens olika delar, osv. Svensson menar att dessa olika hållningar leder till
skillnader i förmåga att lära sig att lära och han hävdar att en förbättrad analytisk
och tolkande förmåga är en färdighet vid inlärning (1986, s 96-97).

Vi rör oss här i gränslandet mellan inlärningsforskning och informationsforskning,
där inlärningsforskarna efterlyser studier om informationsanvändning och
informationsvetarna oftast studerat informationsanvändning utan att specifikt upp-
märksamma hur användare närmar sig innehållet i informationen. Skulle
begreppsparen ytinriktning – djupinriktning och atomistisk – holistisk kunna bi-
dra till förståelsen av hur eleverna i min undersökning använt information och
vilket inlärningsresultat de nådde, med andra ord förståelse för samspel mellan
informationssökning och innehållet i informationen? Ett försök skall göras och jag
kommer då att kombinera ytinriktning/atomistisk hållning i ett begreppspar och
kontrastera det mot begreppsparet djupinriktning/holistisk hållning. Vid en jäm-
förelse mellan kategorierna A och C avseende uppfattningar av informations-
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användning framträder kvalitativa skillnader som är karaktäristiska för de två mot-
satta hållningarna / inriktningarna.

I kategori A uppfattades informationssökning som att söka säkra svar, att söka
fakta. Information uppfattades som fakta. Även partiskt material uppfattades så att
det skulle användas för att söka fakta. Formulering av sökbegrepp och informa-
tionssökning i databaser sågs som okomplicerade. Några elever uppfattade också
sökning i databaser som något tekniskt, man kunde söka om man var datakunnig.
Gallring i informationsöverflödet skedde genom enbart kvantitativ reduktion av
mängden informationskällor. Ämnesintresset var svagt i kategori A och arbetet de-
lades upp så långt att överblick över ämnet omöjliggjordes och samband mellan
olika delar av ämnet ej kunde urskiljas, dvs eleverna intog en atomistisk hållning till
både informationsmaterial och ämnet. Teknifiering och inriktningen mot fakta-
sökning, liksom den långt drivna uppdelningen av arbetet mellan eleverna och av-
saknaden av försök till överblick eller helhetsstruktur på ämnet kan beskrivas som
en atomistisk hållning till uppgiften. Mina resultat tyder på att det finns anledning
att förmoda, att studenters olika uppfattningar av informationssökning påverkar
deras val av inriktning eller hållning till ämne och inlärningsuppgift.

I kategori C uppfattades informationssökning som en aktivitet för att analysera,
granska och förstå informationen både avseende sakinnehåll, samband mellan olika
delfrågor och hur delämnet kunde förstås i ett vidare ämnessammanhang. Vid data-
baserad informationssökning betonades inte tekniken särskilt. Relevanskriterier var
bredare än i kategori A och utgick ifrån flera olika dimensioner i ämnet. Relevans-
uppfattningen förändrades under informationssökningsprocessen. Värderingar i
informationen analyserades och motiv och drivkrafter hos författare eller i de olika
informationskällorna granskades och jämfördes. Nödvändigheten att skapa struk-
tur i informationsmängden för att kunna förstå budskap och innehåll i olika källor
och möjliga samband mellan dem underströks av många elever med uppfattningar
enligt kategori C. Att skapa struktur i ett inlärningsstoff, att förstå samband mellan
olika delar i ett material för att förstå något om världen, detta kännetecknar en
holistisk hållning vid inlärning. Den föränderliga relevansuppfattningen enligt ka-
tegori C kan sägas vara en aspekt på ”en känslighet för materialet och ett utfors-
kande av materialets innehåll” som Svensson menar karaktäriserar en holistisk håll-
ning (1986, s 96).

Jag menar vidare, att inriktningen mot att förstå sakinnehållet i informationen
liksom att förstå och granska argument, värderingar och motiv för dessa i olika
källor, kan karaktäriseras som djupinriktning i informationsanvändningen. Det står
i kontrast till en inriktning mot informationens yta, dvs enskilda faktaupplysningar.
Det som enligt de tidiga fenomenografiska studierna kännetecknade ytinriktning
var en inriktning mot textens yta, en ambition att memorera texten. Ingen av de
uppfattningar av informationssökning som identifierats i min undersökning inne-
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håller en strävan bland eleverna att memorera texterna. Detta hänger förmodligen
ihop med att det var självklart för eleverna, att en sådan inriktning var omöjlig,
eftersom uppgiften förutsatte att de skulle använda ett stort antal olika informa-
tionskällor. Inriktningen mot främst faktasamlande i A-uppfattningen kan dock
betecknas som en form av ytinriktning. Resonemangen visar att skillnader mellan
A- och C-uppfattningarna av informationssökning har flera drag gemensamma med
skillnader mellan atomistisk/ytinriktad och holistisk/djupinriktad hållning till en
inlärningsuppgift.

Ett försök att urskilja hållning och inriktning hos eleverna med uppfattningar av
informationssökning enligt kategori B visar en mindre renodlad gruppering, en
suddigare bild. Relevansuppfattningarna var bredare än i kategori A, men smalare
och mindre sammansatta än i kategori C. Inriktningen vid användning av partiskt
material var inte främst att söka fakta, inte heller att förstå eller genomskåda motiv
och värderingar utan var i stället att välja sida. När det gäller ämnesintresse och
inriktningen mot informationens innehåll fanns hos en del elever (främst i ”ut-
bildningsgruppen”) ett genuint ämnesintresse och en djupinriktning mot ämnes-
innehållet, vilket ledde till ett ganska lyckat inlärningsresultat, där läraren just gav
positiv bedömning av gruppens behandling av sakinnehållet och försökt till analys
av ett ämne som var särskilt svårt, eftersom det var okontroversiellt.

Som tidigare konstaterats var den dominerande inriktningen bland eleverna i
”näringslivsgruppen” att nå toppbetyg genom att visa sig duktiga. De visade detta
främst genom sina ”kap” av högt uppsatta intervjupersoner. En sådan hållning till
uppgiften innebar att eleverna inte främst fokuserade på innehållet i inlärnings-
uppgiften utan på något annat. Samtidigt fanns också bland dessa elever en klar in-
riktning mot att förstå vissa delar av ämnet, t ex om kvoteringsregler och tullbe-
stämmelser, skillnader i villkor för handel, vad ekonomisk tillväxt är. Här fanns
också en holistisk hållning till ämnet i den bemärkelsen att eleverna försökte skapa
sig en gemensam kunskapsbas i gruppen och en helhetssyn på sitt delämne. Bland
elever med uppfattningar enligt kategori B finner vi alltså en blandning av
inriktningar och hållningar. Som vi tidigare sett, nådde dessa elever ett inlärnings-
resultat som låg emellan eleverna med uppfattningar i kategorierna A respektive C.
Här finns ett tydligt samspel mellan olika uppfattningar av informationssökning
och elevernas inriktning och hållning till uppgiften.

Enligt Dahlgren (1986) Entwistle & Marton (1986) och Fransson (1978) garan-
terar inte djupinriktning eller en holistisk hållning till en inlärningsuppgift ett lyckat
inlärningsresultat. Inlärningsresultatet beror på examinationssätt och lärares
bedömningskriterier. Min undersökning har visat att olika uppfattningar av infor-
mationssökning samspelade nära med studieresultat i just denna klass. Elever med
uppfattningar av informationssökning enligt kategori A åstadkom ett misslyckat
resultat, medan elever med uppfattningar enligt kategori C nådde utmärkta resul-
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tat. Beskrivningen av lärarens uppfattning av målen för fördjupningsarbetet (jfr
kap. 4.2.3 och 5.1) liksom hans kriterier för bedömning av rapporterna (jfr kap.
7.5) visade konsekvens mellan hans måluppfattning och bedömning. Läraren beto-
nade i intervjuerna, att det var viktigare hur eleverna bearbetade fakta än att de
sökte fakta. Olika faktauppgifter angående EU ansåg han, att han kunde meddela
från katedern. Till eleverna betonade också läraren, att deras rapporter skulle inne-
hålla analys och resonemang, inte staplande av fakta. Denne lärares uppfattning
kan sägas ha uppmuntrat en djupinriktad, holistisk hållning hos eleverna både un-
der lektionerna och i bedömningen av arbetena. Här fanns alltså konsekvens mel-
lan ord och handling, vilket ledde till att de elever som intog en djupinriktad,
holistisk hållning till uppgiften bedömdes nå det bästa inlärningsresultatet. Upp-
fattningarna enligt kategori A fanns hos de elever som intog en atomistisk hållning
till informationssökningen och som också bedömdes nå ett bristfälligt inlärnings-
resultat.

Innebörden av dessa olika inriktningar och hållningar hjälper oss att förstå hur
och varför de olika uppfattningarna av informationssökning samspelar med olika
framgångsrikt inlärningsresultat och därmed hur uppfattningar av informations-
sökning samspelar med uppfattningar av innehållet i informationen.

Jag drar slutsatsen att avgörande skillnader mellan de olika uppfattningarna av
informationssökning och informationsanvändning som är resultatet av min under-
sökning gäller en känslighet inför materialet med inriktning mot analys, tolkning
och kritiskt tänkande, liksom en djupinriktning mot innehållet i informationen
med en strävan att förstå ämnet i motsats till en inriktning mot faktasökning eller
att välja sida. Det handlar inte om att finna och ta in eller absorbera information.
Det handlar om att förstå innehållet i informationen, dvs en krävande intellektuell
aktivitet. C-uppfattningen av informationssökning innebar bl a en holistisk håll-
ning till material och uppgift och samspelade med ett bättre inlärningsresultat, dvs
en djupare och mera fullständig förståelse av ämnet.

Återigen måste frågan ställas, om en A-uppfattning av informationssökning och
därmed förknippad atomistisk hållning till informationen hos användare kan ha
grundlagts genom deras tidigare erfarenheter av kontakter med bibliotek i utbild-
ning. Den fenomenografiska forskningen fann, att en ytinriktning eller en atomis-
tisk hållning till en inlärningsuppgift är inlärd och ofta resultat av elevers eller student-
ers skolerfarenheter (jfr ovan avsnitt 2.5.3). Sådant som kan uppmuntra en ytinriktad
hållning är stoffträngsel, examinationsformer och utformningen av läromedel.

På biblioteks- och informationsområdet, inte minst i en del forskning, finns ett
starkt teknikintresse. Detta kan anses naturligt, då det gäller att skapa ändamålsen-
liga och effektiva informationsåtervinningssystem. Men även på området användar-
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studier kan en fokusering på teknik eller på informationssökning som teknisk fär-
dighet urskiljas. När t ex Borgman (1989) diskuterar individuella skillnader mellan
informationssökande användare så fokuserar hon specifikt på samband (relationship)
mellan användarnas tekniska färdigheter (technical aptitudes), personliga egenska-
per och ämnesinriktning och hur dessa faktorer samspelar med effektiv informa-
tionssökning (information retrieval performance). Inga starka samband mellan per-
sonlighet och teknisk färdighet kunde konstateras (Borgman 1989, s 248)3. Från
praktiskt biblioteksarbete kan också en viss fixering vid tekniska färdigheter skön-
jas. Exempelvis nämner Hjørland, att informationsspecialister ofta tenderar att fo-
kusera på teknologiska verktyg och formella regler vid informationssökning i stället
för på kunskapsorganisation (Hjørland 1997, s 153).

Forskning om informationssökning borde närmare utforska bibliotekariers upp-
fattningar av fenomenet och hur uppfattningarna speglas i praktiken, exempelvis
vid användarundervisning eller i referensarbete. Det är inte omöjligt att bibliotek-
arier och forskare uppmuntrar en ytinriktning till informationssökning. Samma
fråga aktualiserades ovan (avsnitt 9.1) i diskussionen om uppfattningen av infor-
mationssökning som faktasökning.

9.3 En generell informationssökningsprocess?
Resultat och diskussion hittills har stärkt uppfattningen att innehållet spelar roll
för hur människor söker och använder information. Dessa forskningsresultat mot-
säger uppfattningen att informationssökning skulle vara en generell process, som
sker oberoende av innehållet i informationen.

Mina resultat, liksom Pitts, tyder på motsatsen, nämligen att informationssökning
och informationsanvändning påverkas av och samspelar med hur användare upp-
fattar innehållet i informationen. Parallellen till synen på inlärningsprocessen som
beroende eller oberoende av sitt innehåll är slående, där fenomenograferna tar av-
stånd från uppfattningen av inlärningsprocessen som generell.

Det torde finnas samband mellan undersökningarnas kontext, en inlärnings-
situation, och det resultat som här redovisats. Såväl Kuhlthau som Pitts och jag
själv har genomfört studier av informationssökning i inlärningskontexter, där det
självklart finns ett intresse för vad som kommer ut av informationssökningen i
form av ett inlärningsresultat, där ett ämnesinnehåll är vitalt. Som jag ser det är ett
grundläggande och väsentligt bidrag från Kuhlthau, att hennes modell av informa-
tionssökningsprocessen så övertygande beskriver den som en konstruktionsprocess,
vilken i sin tur är en del av den större konstruktionsprocessen, som utgörs av inlär-
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ningsprocessen. Hon beskriver alltså informationssökning som en förståelseprocess,
där användare strävar efter att förstå och utveckla ett ämne, dvs ett innehåll (1988,
s 233-234; 1991, s 368; 1993a) och resultatet av en informationssökningsprocess
är lärande. ”The outcome of the information search process is learning” (Kuhlthau
1993a, s 57).

Synen på informationssökningsprocessen som en del av en inlärningsprocess kan
leda vidare till en uppfattning att informationssökning liksom inlärning inte kan
beskrivas som en generell process oavsett innehåll. Här redovisade forskningsresul-
tat stödjer en sådan uppfattning. Variationerna mellan eleverna avseende uppfatt-
ningar av informationssökning och informationsanvändning samspelade nära med
variationerna i uppfattningar av ämnesinnehållet. Resultatet visar, att det var skill-
nader i elevernas uppfattningar av användningen av information som i hög grad
samspelade med deras uppfattningar av ämnesinnehållet. Hur eleven formulerade
sökbegrepp eller skaffade information samspelade inte med inlärningsresultatet på
samma sätt. Inlärningsteori om djupinriktning/holistisk hållning eller ytinriktning/
atomistisk hållning till ämne och inlärningsuppgift hjälpte oss att förstå hur upp-
fattningar av informationsanvändning och innehåll samspelade med varandra (jfr
ovan avsnitt 9.2).

En slutsats av här redovisad forskning är att förståelsen av fenomenet informations-
sökning skulle kunna fördjupas genom att denna beskrivs utifrån hur användare
uppfattar innehållet i informationen. Enligt min mening bör studier av informations-
sökningsprocesser ta större hänsyn till hur användare erfar innehållet i informatio-
nen, före, under och efter avslutad sökprocess. Detta betyder inte att biblioteks-
och informationsvetenskapen behöver sudda ut gränserna mot pedagogiken eller
inlärningsforskningen. Det är samspelet mellan användares informationssökning och
deras uppfattning av informationens innehåll som är intressant, inte inlärnings-
resultat eller ämnesinnehåll i sig. Däremot kan skillnader mellan uppfattningar av
innehåll så som dessa speglas i ett inlärningsresultat vara ett medel för forskaren att
förstå hur innehållsuppfattningar och informationssökning samspelar. Inlärnings-
forskningen studerar sällan hur elever eller studenter söker information, däremot
vad de lär sig om innehållet. Här finns ett spännande forskningsområde, där
biblioteks- och informationsvetenskapen kan utveckla ny kunskap i gränslandet
mellan de två disciplinerna och med utnyttjande av teorier och metoder från båda
områdena.

Samtidigt kan naturligtvis synen på informationssökningsprocessen som en
inlärningsprocess ifrågasättas. Den har sina begränsningar. Informationssökning
leder inte alltid till inlärning. Hurudana är de informationssökningsprocesser som
inte är integrerade delar av inlärningsprocesser? Olika uppfattningar av informa-
tionssökning behöver utforskas i andra kontexter och bland olika användare för att
skapa en fylligare bild av fenomenet4.
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Min slutsats blir att biblioteks- och informationsvetenskapens strävan att fast-
ställa en generell syn på informationssökning hämmar utforskandet av och förståel-
sen för variationer i hur människor söker information. En öppning för alternativa
synsätt, där informationsvetenskapen accepterar att det inte finns en generell pro-
cess som går att fånga och beskriva så att den blir tillräckligt meningsfull eller an-
vändbar för vidare forskning eller praktisk tillämpning, skulle främja en fördjupad
förståelse för mänskliga informationssökningsprocesser. I stället för att sträva efter
att visa, att informationssökning kan beskrivas med en modell som är gemensam
för olika urval användare ur olika populationer 5 i olika kontexter så borde skillna-
der mellan kontexter, situationer och grupper utforskas och belysas, inte för att
särskilja grupperna utan i syfte att bättre förstå fenomenet informationssökning.

En forskningsbaserad repertoar av olika uppfattningar av informationssökning
skulle ge en fylligare och tydligare bild av informationssökningsprocessen än en
enda generell modell.

9.4 Fenomenografi – alternativ till
kognitiv ansats
Resonemangen i föregående avsnitt leder till slutsatsen att metoder för att studera
variationer i informationssökningsprocessen vore värdefulla.

9.4.1 Skilda forskningsansatser

Centrala problem som beskrivits av forskare som själva valt en kognitiv ansats i
användarstudier har gällt dels svårigheter att utforska mentala strukturer och pro-
cesser (i.a. Allen 1991a; Borgman 1986; Ingwersen 1996a), dels problem med stu-
diet av individuella variationer kontra önskan om att finna generella mönster (i.a.
Allen 1991a; Vakkari 1996). Kritik från forskare som hävdat alternativ till den
kognitiva ståndpunkten har dessutom gällt brist på empiriska forskningsresultat
och bristande förklaringspotential (i.a. Ellis 1992; Enmark 1997; Hjørland 1991)
(jfr avsnitt 2.2.1). Mina resultat, liksom Pitts, visar på ett nära samspel mellan ele-
vernas uppfattningar av informationssökning och ämnesinnehåll. Pitts antog trots
detta, i enlighet med de teoretiska utgångspunkter hon valt, att separata mentala
modeller för informationssökning och för ämnesinnehåll existerar (jfr avsnitt 2.3.6).
Hennes eget forskningsresultat ger inga belägg för detta antagande.

Fenomenografin strävar inte efter att utforska mentala strukturer, däremot skulle
den kunna utforska uppfattningar av mentala strukturer. De teoretiska utgångs-
punkterna i fenomenografins icke-dualistiska ontologi leder bort ifrån antagandet
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om existensen av mentala strukturer inne i subjektet oberoende av fenomenen
(objekten) ”där ute” i världen (jfr avsnitt 3.2).

Resultatet av min studie har presenterats som kategorier av uppfattningar, vilka
beskrivits genom sitt innehåll och kvalitativa skillnader emellan dem. Forsknings-
fokus har riktats mot undersökningspersonernas beskrivningar av fenomenen, dvs
världen-så-som-den-erfars av någon.

Medan den fenomenografiska analysen söker efter variationer för att skapa kate-
gorier av uppfattningar som har sitt ursprung i undersökningspersonernas sätt att
beskriva ett fenomen, så presenterar Pitts sitt resultat som generellt för alla de 26
elever, som ingick i hennes studie. Hennes analys skedde med hjälp av ständiga
jämförelser mellan likheter och skillnader i det empiriska materialet på individnivå,
men resultatet presenteras som gemensamt för hela gruppen.

Kuhlthau understryker att hennes modell av informationssökningsprocessen
bygger på hur användare erfar informationssökning. Hennes dominerande teori-
ram hämtas från inlärningsteori om affektiva aspekter på inlärning. Hon tar inte
avstånd explicit från ett kognitivt synsätt på användarstudier men tillämpar inte
heller en sådan ansats. Hon säger sig inte studera kognitiva strukturer eller mentala
modeller och hon försöker inte heller förklara sin modell med hjälp av kognitiv
informationsvetenskaplig teori. Däremot knyter hon an till bl a Belkin och Saracevic.
Tom Wilson placerar henne liksom sig själv i en fenomenologisk tradition (1994, s
32-34). Enligt min mening representerar Kuhlthaus forskning inte ett kognitivt
perspektiv på informationssökning, så som detta beskrivs i ämnets kärnlitteratur.
Däremot representerar hon ambitionen i ämnet att finna en generell modell av
informationssökningsprocessen. Därför har hon inte fördjupat studiet av hur de
användare, som avvek från hennes modell, faktiskt uppfattade sökprocessen. Med
sin redovisning av sådana avvikelser har hon ändå öppnat möjligheter för andra att
göra sådana studier.

Mitt metodval innebär även begränsningar. Fenomenografi fokuserar annorlunda
på forskningsproblem än forskning i andra traditioner. Traditionell forskning kan
producera deskriptiva modeller som fångar och beskriver ett fenomen, t ex in-
formationssökningsprocessen, på generell nivå och som därför blir tillämpliga på
många situationer, personer eller grupper (i.a. Ellis et al. 1993; Höglund & Persson
1980a; Kuhlthau 1989) (jfr ovan avsnitt 2.3). Annan forskning kan studera proces-
ser och fokusera på omgivande faktorers inflytande på processen för att förklara
varför den utvecklar sig på ett visst sätt (i.a. Höglund & Persson 1980b; Wilson
1994) (jfr ovan avsnitt 2.3 och 2.3.4). Teorier om exempelvis mentala modeller är
andra redskap för att förklara varför människor tänker eller handlar på vissa sätt.
Fenomenografisk forskning söker inte förklaringar genom att fokusera på faktorer
utanför den studerade processen eller fenomenet. Orsaker till varför uppfattningar
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finns eller hur de uppstått söks inte. Förklaringar som stödjer sig på bakomliggande
mentala processer används inte (jfr avsnitt 2.5.1 och 3.3). Målet är förståelse av
uppfattningar eller sätt att erfara ett specifikt fenomen utifrån människors beskriv-
ningar av dessa fenomen. Eftersom en uppfattning är en relation mellan människa
och fenomen riktas intresset lika mycket mot båda.

Frågan om vad en uppfattning är kan utgöra ytterligare en komplikation med
metoden. Som framgått ovan har den ursprungliga termen ”uppfattning” alltmer
kommit att ersättas av ”sätt att erfara” (ways of experiencing) (jfr ovan avsnitt 2.5.1,
4.1.2 och 6.1). Jag vill också påminna om den utvecklade tolkningen av ”sätt att
erfara” som innebär att hur människor erfar ett fenomen har betydelse för hur de
handlar i relation till detta fenomen, t ex hanterar en situation eller ett problem.
Det betyder inte att det råder ett orsak – verkan-förhållande mellan uppfattning
och handlande. Tänkandet och handlandet återspeglar varandra, de är två dimen-
sioner i sättet att erfara världen (Marton 1996, s 178). Som framgått ovan har jag i
min analys och tolkning av det empiriska materialet tillämpat denna vida tolkning
av begreppet uppfattning / sätt att erfara.

I min text har jag använt termerna ”uppfattning” och ”sätt att erfara” som i allt
väsentligt synonyma begrepp. Ibland förekommer andra uttryckssätt som ”elever-
nas sätt att tänka om / resonera om...”. Detta kan kritiseras som ett förvirrande
språkbruk, och jag menar att språket är ett problem i fenomenografisk forskning.
Uttryck som ”sätt att erfara”, ”något-så-som-det-visar-sig” och liknande som krävs
för markeringar av perspektiv och preciseringar av innebörder leder till tunga och
ibland svårforcerade formuleringar. Ordet ”uppfattning” är smidigare rent språk-
ligt att använda än ”sätt att erfara”.

9.4.2 Att studera fenomenet informationssökning

Den fenomenografiska ansatsen erbjuder alternativa vägar att utforska fenomenet
informationssökning genom att studera variationer i hur människor erfar detta
fenomen. Metoden implicerar fenomenografins icke-dualistiska uppfattning av
världen. Den innebär att en människas uppfattning av ett fenomen är en relation
mellan denna människa och detta specifika fenomen, inte en modell eller struktur
inne i huvudet på någon. Detta synsätt betyder, att fenomenografisk forskning
undersöker inte bara människan som har en uppfattning av fenomenet utan också
fenomenet så som det erfars.

Following from this, a way of experiencing or understanding a phenomenon
says as much about the experienced, understood phenomenon as it says about
the experiencing, understanding subject. (Marton 1994, s I)
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Det finns exempel på fenomenografiska studier, där forskarna hävdar att de genom
att studera gymnasisters olika sätt att förstå en novell av Kafka bidragit till
litteraturvetenskapliga tolkningar av Kafkas verk (ibid.). Lybeck et al. hävdar att de
bidragit till en djupare vetenskaplig förståelse av mol-begreppet i kemi genom sin
studie av gymnasisters olika sätt att förstå detta begrepp (1988).

Ett motiv för att vidare utforska olika uppfattningar av informationssökning är
parallellen till fenomenografiska studier av begreppet inlärning. Som framgått ovan
(avsnitt 2.5.3 och 9.2) upptäcktes i den tidiga fenomenografiska forskningen sam-
band mellan studenters inriktning och hållning till en inlärningsuppgift och kvali-
teten på inlärningsresultatet. Vidare forskning fann att lärande människors uppfatt-
ningar av vad inlärning är avgör hur de erfar inlärning och därför vilken inriktning
och hållning de väljer till en specifik inlärningsuppgift (Marton 1994, s I). På lik-
nande sätt kan man tänka sig, att informationssökande människors olika uppfatt-
ningar av vad informationssökning är påverkar hur de söker information. Mina
resultat tyder på detta.

Säljö (1979) fann och beskrev fem olika uppfattningar av inlärning/lärande
(learning). I en senare studie av uppfattningar av inlärning utvecklade Marton et al.
(1993) begreppet, dels genom att identifiera och fylligare beskriva de fem katego-
rier av uppfattningar som Säljö funnit, dels identifiera en sjätte kategori av uppfatt-
ningar av begreppet inlärning. De sex kategorierna av uppfattningar rubriceras:

(A) Increasing one’s knowledge
(B) Memorizing and reproducing
(C) Applying
(D) Understanding
(E) Seeing something in a different way
(F) Changing as a person (ibid. s 283-284)

Forskarna jämförde också dessa uppfattningar som de funnit, med barns uppfatt-
ningar av lärande, vilka Pramling utforskat och beskrivit (1983). Forskarna disku-
terar både skillnaderna mellan uppfattningskategorierna och vad som är gemen-
samt för de sex olika uppfattningakategorierna, och därmed för fenomenet inlär-
ning. De finner att något som är gemensamt för de olika uppfattningarna är ett
antagande om något varaktigt eller beständigt. Inlärning tycks alltid uppfattas som
en bestående förändring. Dessutom ses inlärning både som förvärv av något och
tillämpning av något. ”A conception of learning hence encompasses two main com-
ponent parts: a way of seeing what is learned and a way of seeing how it is learned”
(Marton et al. 1993, s 296). Den viktigaste skillnaden mellan de olika uppfattning-
arna gäller meningsskapande genom inlärning. Idén om meningsskapande saknas i
tre av kategorierna (A, B, C), medan den andra gruppen av kategorier (D, E, F) har
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meningsskapande som huvudkomponent. Forskarna beskriver och diskuterar de
viktigaste kvalitativa skillnaderna mellan de sex kategorierna, vilka är hierarkiskt
relaterade till varandra, men kategorierna utesluter inte nödvändigtvis varandra.
Forskarna menar, att kategori A (”increasing one’s knowledge”) utgör basen för
övriga fem kategorier. Genom dessa fenomenografiska studier av fenomenet inlär-
ning/lärande bildas en vetenskaplig förståelse för detta fenomen.

Fenomenet informationssökning skulle på liknande sätt kunna undersökas vi-
dare genom att forskare studerar människors olika sätt att erfara informationssök-
ning med olika komponenter och hur dessa är inbördes relaterade till varandra i de
olika sätten att erfara. Som framgick av kapitel 6 har de tre kategorierna av uppfatt-
ningar av informationssökning aggregerats utifrån uppfattningar av fem olika as-
pekter på informationssökning och informationsanvändning. Varje sådan aspekt
vore värd att utforska djupare.

Den metod att utforska relevans som Schamber et al. (1990) utvecklat påminner
om fenomenografi i flera avseenden (jfr ovan avsnitt 2.3.5 och 3.3). De menar, att
deras forskningsansats vore användbar inte bara för att forska om relevansbegreppet
utan också för andra aspekter på informationssökning och informationsanvändning
(ibid. s 773). Användningen av fenomenografisk metod innebär en vidare utveck-
ling i denna riktning, menar jag. Andra komponenter i informationssöknings- och
informationsanvändningsprocesser behöver studeras, t ex uppfattningar av informa-
tionsöverflöd, uppfattningar av kognitiv auktoritet. Hur människor värderar och
bedömer olika informationskällor blir alltmer avgörande för förståelse av infor-
mationsanvändning i Internet-samhället. Förhoppningsvis skulle flera fenomeno-
grafiska studier av informationssökning och informationsanvändning kunna leda
till upptäckter av nya aspekter eller dimensioner i dessa fenomen.

Helt nyligen har jag också uppmärksammat en australisk avhandling, där upp-
fattningar av ”information literacy” utforskats med fenomenografisk metod (Bruce
1997) 6.

9.4.3 Forskningsfokus och validitet

Min uppläggning att studera två interagerande fenomen är något yvig som fenomeno-
grafisk undersökning. I andra studier har det varit vanligt att fokusera på ett speci-
fikt fenomen, t ex inlärning, eller enstaka begrepp som är centrala för viss undervis-
ning t ex fotosyntes, korrosion. I vissa studier, särskilt de tidiga studierna från 1970-
talet, har forskarna relaterat inlärningsresultat till inlärningsprocess genom att ana-
lysera studenters inriktning och hållning under inlärningsprocessen till utfalls-
rummet, dvs de olika uppfattningar som en grupp studenter har av ett ämne så som
detta kommer fram i deras inlärningsresultat.
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Nya studier av informationssökning med hjälp av fenomenografisk metod skulle
med fördel kunna läggas upp något smalare än min avhandlingsundersökning för
att samtidigt kunna tränga något djupare in i studiet av olika aspekter på uppfatt-
ningar av informationssökning och informationsanvändning. I en studie med mera
koncentrerat fokus skulle den fenomenografiska intervjun kunna bli mindre struk-
turerad och färre och öppnare frågor skulle kunna ställas än dem som ställdes i
mina intervjuer.

Det framgick tidigare i avhandlingen (avsnitt 4.7.1) att kritik framförts mot
”ren” fenomenografi, som studerar människors uppfattningar av olika fenomen
frikopplade från något sammanhang (i.a. Säljö 1996). Denna rena form av feno-
menografi skiljer sig från den tidiga fenomenografiska forskningen, som utfors-
kade lärande människors sätt att tänka om sådana fenomen som de just höll på att
studera. Som alternativ till ”ren” fenomenografi förordar Bowden (1996) ”deve-
lopmental phenomenography”, där intervjufrågor ställs till personer som just är i
färd med att lösa ett problem eller genomföra en uppgift.

Jag menar att eftersom min undersökning av uppfattningar av informations-
sökning genomförts i direkt anslutning till en situation, där de intervjuade eleverna
var inbegripna i en informationssökningsprocess, stärks validiteten i resultatet.
Kontexten för undersökningen gav förutsättningar för att intervjuare och intervju-
personer kunde ha en ömsesidig förståelse för innehållet i intervjusamtalen. De
kunde hela tiden relatera till konkreta exempel och episoder under den infor-
mationssöknings- och inlärningsprocess som pågick och som var föremål för den
empiriska forskningsstudien.

Samtidigt utgör denna kontext en given begränsning med avseende på fenome-
net informationssökning, eftersom informationssökning äger rum i många andra
kontexter, som inte är knutna till formella inlärningssituationer. Det finns således
starka skäl att företa flera fenomenografiska studier av informationssökning och
informationsanvändning i olika kontexter, såväl utbildnings- och inlärnings-
situationer som obundna från sådana situationer. Hur barn skiljer sig från vuxna i
sitt sätt att erfara informationssökning är ett annat intressant och viktigt forsk-
ningsområde.

9.5 Gruppsamspelets betydelse
Frågan om gruppdynamikens betydelse i det fördjupningsarbete som studerats
empiriskt för avhandlingen har behandlats som en kontextuell faktor och skall be-
handlas så även i fortsättningen. Det innebär att jag inte skall gå djupt i en analys av
de teoretiska implikationerna från pedagogik och socialpsykologi för att diskutera
gruppdynamiska aspekter på elevernas informationssökning och inlärningsresultat.
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Som framgått ovan (avsnitt 3.4 och 4.1.3) är intentionen i en fenomenografisk
undersökning inte att fokusera på den enskilda individen och hans eller hennes
psykologiska egenskaper. Därför är det även i detta sammanhang väsentligt att be-
gränsa diskussionen om gruppdynamiken till elevernas uppfattningar av och
hållningar till gruppen, inte deras egenskaper som sociala varelser. Detta vore ämne
för en helt annan studie. I konsekvens med fenomenografiskt synsätt menar jag, att
det är rimligt att antaga att hur eleverna erfar samspelet i grupperna påverkar och
samspelar med andra aspekter på fördjupningsarbetet som informationssökning
och inlärning. Att de uppfattningar av informationssökning, som ovan beskrivits i
tre kategorier, är beroende av att eleverna arbetade i grupper råder det därför inget
tvivel om. Att individuella uppfattningar färgas av gruppuppfattningar saknar be-
tydelse för den fenomenografiska tolkningen, eftersom fenomenografins uppfatt-
ningar har sitt ursprung i vad olika personer berättar i intervjuer. Hur uppfattning-
arna uppstått är inte ett primärt intresse i fenomenografisk forskning. Ambitionen
är inte att knyta en uppfattning till en individ utan att utifrån intervjuer med indi-
vider fånga och förstå olika uppfattningar av informationssökning och ämnesinnehåll
(jfr ovan avsnitt 3.4 och 4.1.3).

Alla grupperna var lika stora och eleverna hade i det avseendet likadana förut-
sättningar. Gruppdynamiska teorier säger, att arbetet i grupper som har fler än tre
medlemmar är mer krävande och komplicerat än i t ex pargrupper. Teorier om
lärande i grupp säger att kvaliteten i en gruppuppgift hänger nära samman med
arten av uppgift. En grupparbetsuppgift bör vara så konstruerad att den kräver
olika gruppmedlemmars samfällda bidrag. Även i detta avseende var villkoren för
de fem grupperna likartade.

I kapitel 5 analyserades samspelet i grupperna utifrån de två dimensionerna a)
gruppens intresse för ämne och uppgift, och b) gruppens hållning till gruppsamspelet.
Analysen gav tre kategorier:

X.Svagt ämnesintresse och atomistisk hållning till gruppen (”arbetsmarknad”)
Y. Mindre starkt ämnesintresse, annat överordnat intresse, holistisk hållning till

gruppen (”näringsliv”)
Z.Starkt ämnesintresse och holistisk hållning till gruppen (”försvar”, ”miljö”, ”ut-

bildning”).

Samspel mellan dessa tre kategorier av aspekter på gruppsamspel relaterades till
olika uppfattningar av informationssökning och inlärningsresultat i avsnitt 8.5.
Här framgick, att i de fyra grupper som intog en holistisk hållning till gruppen
kommunicerades information effektivt mellan gruppmedlemmarna. Informations-
materialet sågs som gruppens gemensamma resurs och alla gruppmedlemmar för-
väntades ta del av det som gruppen bedömde som väsentlig information. Detta
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stämmer med socialpsykologisk teori om att framgång för en grupp hänger sam-
man med att gruppmedlemmarna känner ett positivt ömsesidigt beroende av var-
andra, där gruppens gemensamma resurser som exempelvis information öppet de-
las av alla (i.a. Johnson & Johnson 1995). Vi kan konstatera, att ett positivt ömse-
sidigt beroende mellan gruppmedlemmarna är en aspekt av det jag benämnt ”en
holistisk hållning” till gruppen och att skillnaderna mellan en atomistisk och en
holistisk hållning på ett väsentligt sätt påverkat hur informationen användes i grup-
perna.

Känslan av ett positivt ömsesidigt beroende mellan gruppmedlemmarna kan också
ha gynnat den positiva utvecklingen i miljögruppen, där ju medlemmarna inled-
ningsvis kände sig oroade över personliga motsättningar. Johnson & Johnson un-
derstryker, att positivt ömsesidigt beroende ställer krav på social kompetens och
villighet till anpassning liksom ambitioner att åstadkomma ett gott resultat. Flera
elever i miljögruppen menade att det allt bättre samspelet inom deras grupp be-
rodde på god vilja från alla inblandade.

I den grupp som intog en atomistisk hållning till grupparbetet kommunicerades
inte informationen öppet och effektivt mellan gruppmedlemmarna. Denna grupp
misslyckades med sitt inlärningsresultat. Att en uppgift känns svår eller hotfull kan
påverka en grupp i negativ riktning genom att eleverna väntar sig att de skall miss-
lyckas med uppgiften. Detta kan leda till att gruppmedlemmarna får negativa för-
väntningar på varandra och till att arbetet delas upp alltför långt mellan eleverna,
enligt Miller & Harrington (1995). Det har framgått av intervjuerna, att eleverna i
arbetsmarknadsgruppen ofta uppfattade hela fördjupningsuppgiften som svår och
möjligen hotfull. Det kommer också fram i intervjuerna att elever i denna grupp
har haft negativa förväntningar ibland både på varandra och på sig själva. Här kan
därför finnas teoretiska förklaringar till gruppens misslyckade resultat. Även elever
i andra grupper uppfattade uppgiften som svår, men i övriga fyra grupper hade
eleverna mera positiva förväntningar både på varandra och på sig själva, vilket tycks
ha gynnat både deras informationsanvändning och deras inlärningsresultat.

En aspekt på öppenheten i de grupper som intog en holistisk hållning till grup-
pen är hur elevernas personliga åsikter om EU användes i arbetet. Miller & Har-
rington hävdar att i effektiva grupper som når kvalitet i arbetsresultatet uttalar
medlemmar olika åsikter, värderar och diskuterar öppet varandras åsikter och utby-
ter information (1995, s 208-209). I tre av grupperna i min undersökning fann vi,
att en öppenhet kombinerad med olika åsikter befrämjade uppfattningar av hur
informationen skulle tolkas och därmed vilket inlärningsresultat som nåddes, medan
en öppenhet kombinerad med likadana åsikter inte gynnade inlärningsresultatet
utan i stället tycks ha lett till ett mindre kritiskt tolkande av informationskällorna.

I gruppstyrt lärande kan elever konfrontera sina olika uppfattningar av ett ämne
med varandra. Värdet av en undervisning som ger utrymme för detta har visats i
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andra studier (i.a. Lybeck 1981). Lybeck menar att när läraren initierat en inlärnings-
situation, där eleverna öppet kan möta varandras olika uppfattningar av ämnes-
innehåll, så visar det sig ”att eleverna själva är i stånd att väsentligt förädla sina
uppfattningar utan lärarens direkta inblandning” (ibid. s 230). I sådan undervis-
ning konfronteras eleverna med olika uppfattningar av ämnesinnehållet, vilket ska-
par kognitiva konflikter hos eleverna. ”Med kognitiva konflikter förstår jag motsä-
gelser mellan olika uppfattningar som samtidigt kan existera hos en viss elev. En
kognitiv konflikt kan utlösas om eleven fixerat sig till en uppfattning och möter en
kvalitativt skild uppfattning hos en annan elev vid en dialog” (ibid. s 218).

Mina resultat tyder på att inte bara ämnesinnehållet utan också informations-
sökning och informationsanvändning gynnas genom ett öppet gruppdynamiskt
samspel. Det finns anledning att genomföra vidare studier av informationssökning
vid gruppstyrt lärande, eftersom gruppsamspelet tycks vara så väsentligt för hur
informationsanvändningen utvecklas. Grupparbete är en vanlig företeelse i svenska
skolor, i synnerhet i fördjupningsuppgifter och temaarbeten som kräver självstän-
digt sökande av information.

9.6 Avslutande synpunkter
De viktigaste resultaten som framkommit i avhandlingen gäller tre olika områden,
så som jag ser det. Resultaten innebär

• att en fördjupad förståelse av fenomenet informationssökning nåtts genom att
tre olika empiriskt grundade kategorier av uppfattningar identifierats och be-
skrivits

• att de tre uppfattningarna av informationssökning samspelar nära med variatio-
ner i uppfattningar av innehållet i informationen, så som detta visar sig i de
studerade elevernas inlärningsresultat

• att fenomenografisk metod har visat sig fruktbar för att studera variationer i hur
en grupp elever erfar informationssökning och att jag bedömer att metoden skulle
kunna användas i ett fortsatt utforskande av fenomenet informationssökning.

De två första punkterna rör innehållet i forskningsresultaten, dvs kunskapsintresset
för biblioteks- och informationsvetenskapliga användarstudier. Den tredje punk-
ten gäller det metodologiska intresset.
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9.6.1 Kunskapsintresset och vidare forskning

Av de tre uppfattningarna av informationssökning visade sig kategori A, informa-
tionssökning som att söka fakta och säkra svar, vara tidigare beskriven i litteraturen
som en ”missuppfattning”. Kategori C, där användaren själv skapar svaren genom
att kritiskt granska, förstå och analysera informationen, är mest lik de normativa
modeller av informationssökning som beskrivs i litteraturen. I litteratur om använd-
arundervisning betonas tolkning, analys och värdering av informationen särskilt.
En skillnad är dock, att mina resultat visar, att innehållet i informationen, så som
det uppfattas av användaren, samspelar med hur informationssökningen erfars och
genomförs. En uppfattning enligt kategori B fann jag inte beskriven i tidigare bib-
lioteks- och informationsforskning. Däremot påminner den om Perrys totalt värde-
relativistiska position. Den viktigaste konklusionen av skillnaderna mellan de tre
uppfattningarna är en fördjupad förståelse av informationssökning som en varie-
rad, komplex intellektuell process, inte som en generell process eller färdighet. Sy-
nen på informationssökning som en komplex, meningsskapande process har för-
visso formulerats tidigare, inte minst av Kuhlthau. Mina resultat och analysen av
dem bidrar till förståelsen av vad som är komplicerat och varför det är så. Upptäck-
ten och beskrivningen av variationer möjliggjorde detta.

Huruvida det är möjligt att finna andra variationer i uppfattningar av informa-
tionssökning än de mina resultat visar vore angeläget att utforska vidare. Om
uppfattningskategorierna från min undersökning och analys är tillräckligt väl be-
skrivna för att en oberoende forskare skulle kunna gå igenom intervjumaterialet
och fördela olika utsagor mellan de i avhandlingen beskrivna kategorierna av upp-
fattningar, vore likaledes värt att pröva.

Ett närmare studium av hur informationssökande människor använder olika
texter eller andra informationskällor vore angeläget. I planen för min empiriska
studie fanns ursprungligen en tanke om att också närmare undersöka exempel på
olika informationskällor, som eleverna använde, för att följa upp vad de tagit fasta
på och hur de behandlade detta i den vidare inlärningsprocessen.

Tidigare i detta kapitel har också nämnts idéer och förslag till forsknings- och
utvecklingsarbete med didaktiska implikationer. I takt med att informationstekniken
utvecklas och informationsmängderna i samhället ökar betonas vikten av att män-
niskor bör bli ”informationskunniga”. Intresset för utbildning och undervisning
om informationssökning växer bland såväl professionella aktörer, t ex bibliotekarier
och lärare, som bland politiker. Risken är att en normativ syn på informations-
sökningsprocessen bland undervisande bibliotekarier och lärare kan leda till brist-
fälliga inlärningsresultat. Den normativa synen ser informationssökning som en
linjär process, vilket kan hämma eller försvåra lärande människors utveckling till
aktiva och kritiska informationsanvändare. En öppenhet hos lärare och bibliote-
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karier för variationer i uppfattningar av informationssökning kan skapas genom en
förskjutning från undervisarens till den lärandes perspektiv. En metod för att ge-
nomföra detta perspektivskifte vore att göra de lärandes uppfattningar av informa-
tionssökning till undervisningsinnehåll. Detta vore värt att pröva.

Upptäckten av nära samspel mellan informationssökning och innehållet i infor-
mationen bryter mot strävan att beskriva informationssökning som en generell pro-
cess, men samtidigt skapar detta öppningar för nya sätt att förstå informationssök-
ningsprocessen. Det forskningsfält som öppnar sig för biblioteks- och informations-
vetenskap i gränslandet mot inlärningsforskning är värt att beträda, enligt min
mening. Dels finns ett uttalat kunskapsintresse som kan formuleras som forsknings-
problem med relevans för båda områdena. Dels kan de två disciplinernas olika teo-
retiska utgångspunkter befrukta varandra.

9.6.2 Det metodologiska intresset

Fenomenografisk teori och metod har varit användbar för min avhandling. Den
gav möjlighet att utforska variation i informationssökning och ledde till ett resul-
tat, där tre olika uppfattningar urskiljdes och beskrevs. Detta sätt att beskriva infor-
mationssökning bryter mot traditionella ambitioner att beskriva processen som
generell. I min forskningsstudie, där jag ville ta reda på vad elever lärde sig av den
information de använde, var det nödvändigt att använda en metod som tillät stu-
diet av variation. Enligt min mening kan en forskningsbaserad repertoar av olika
sätt att erfara informationssökningsprocessen fördjupa vår förståelse av detta feno-
men.

Fenomenografin har också hjälpt mig att lösa den kognitiva ståndpunktens pro-
blem med fokuseringen på individuella variationer. Genom att fenomenografisk
forskning inte fokuserar på individen som psykologisk varelse utan på relationen
mellan den erfarande människan och det specifika fenomen som erfars förflyttas
forskarens intresse från inre mentala processer till undersökningspersonernas upp-
fattningar, dvs till fenomenet-så-som-det-visar-sig i intervjuerna. Fenomenografins
empiriskt grundade antagande om att det är möjligt att urskilja och beskriva ett
begränsat antal kategorier av uppfattningar, som människor ger uttryck för i inter-
vjuer, hjälper forskaren att hantera svårigheten med ett stort antal individuella va-
riationer.

Konsekvensen av fenomenografins icke-dualistiska ontologi, att människor inte
är mottagare av information, bör kunna stärka en del informationsvetenskapliga
forskares redan formulerade ståndpunkter att informationssökande människor är
aktiva, meningsskapande varelser. Detta hävdas, som framgått ovan, med särskild
emfas av bl a Dervin i hennes sense-making-teori och Kuhlthau som beskrivit
informationssökningsprocessen som en meningsskapande process. Informations-
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vetenskapens traditionella språkbruk och modeller som beskriver användare som
mottagare kan här leda vilse.

Jag menar att min avhandlingsstudie visar att fenomenografiskt anlagda användar-
studier kan erbjuda lösningar på de svårigheter som redovisas i kognitivt inriktade
användarstudier och kan berika vidare forskning inom biblioteks- och informations-
vetenskap.

Noter

1 Biblioteks- och informationsvetenskapliga definitioner av informationsbegreppet är dock
mera komplexa, jfr avsnitt 1.4 och kapitel 2.

2 T ex Faktaboken i skolan (1984).

3 Andra forskningsstudier med liknande inriktning är t ex Marchionini (1989b) publice-
rad i International Journal of Man-Machine Studies och undersökningar av ”system
knowledge” (jfr i.a. Allen 1991a, ss 9-10; Pitts 1994, s 26-33) liksom studier av hur män-
niskor kan lära sig använda informationstekniken för att söka information (i.a. Allen
1991a, s 16).

4 Inom användarstudier riktas avsevärd uppmärksamhet och intresse mot just kontextens
betydelse för informationssökning och informationsanvändning, vilket framgår t ex av
ISIC-konferenserna (Information Seeking in Context), jfr ovan kap. 1.

5 T ex naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga forskare (enl. Ellis et al. 1993) eller
collegestudenter, gymnasister och folkbiblioteksanvändare (enl. Kuhlthau et al. 1990).

6 Fenomenografisk metod används också i en studie om företagsledares uppfattningar av
information (Kirk 1997).
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Summary

Research problem
(Chapter 1)
This dissertation grew out of a need for better research based understanding of informa-
tion seeking and use in a specific context. Several researchers in library and information
studies (LIS) pointed out the predominance of research on information needs and infor-
mation seeking in the area of LIS user studies and expressed a need for the study of
information use (i.a. Kuhlthau 1993a; Vakkari 1997; Wilson 1981). The role of context
for information seeking behaviour has been stressed (i.a. Dervin 1997; Wilson 1981).
The complex process of information seeking and use in learning contexts needs further
exploration, according to i.a. Kuhlthau (1993a).

From practical experience in education on all levels including undergraduate university
programmes, there is evidence that teaching methods are shifting from a transmission
view of learning to problem oriented or problem based learning. This entails an increased
use of libraries and a wide variety of information sources, which in turn calls for close co-
operation between librarians and teachers. One problem in such co-operation seems to be
that teachers tend to stress the subject matter of a learning assignment and underestimate
the complexities of information seeking for the students. Librarians, on the other hand,
will often prefer to focus on the information search process and disregard subject content
or learning outcome.

There is a lack of research based knowledge about the interaction between how students
seek and use information for learning assignments and what they actually learn about
subject matter.

The aim of this dissertation is to study information seeking through an explorative
investigation of the interaction between information seeking and use and learning outcome.
The work has been conducted along two interacting strands:

a) an analysis of research and theory that I found relevant to the problem
b) an empirical study of how high school seniors seek and use information to learn about

the subject content of an assignment.

Theoretical frame. Research overview
(Chapter 2)
Use and user studies
Chapter 2 starts with an overview of the field of user studies (Wilson, T 1981, 1994) and
gives examples of theories and models of the information search process (i.a. Dervin

Experiencing Information Seeking and Learning
A study of the interaction between two phenomena
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1992; Ellis et al. 1993; Höglund & Persson 1980a and b; Ingwersen 1996a; Kuhlthau
1989). A common trait of the models is the effort to describe information seeking proces-
ses and behaviour on a general level and to disregard variation in information seeking.

Research on information seeking and use has applied theories from various disciplines
e.g. communication (i.a. Dervin; Savolainen), sociology (i.a. Ellis, Höglund, Wilson),
cognitive sciences (i.a. Allen, Belkin, Ingwersen). Since the mid-80’s ARIST overviews of
use and user studies have paid considerable attention to the cognitive approach (Dervin
& Nilan 1986; Hewins 1990; Allen 1991a).

Kuhlthau’s model of the information search process is of particular relevance to my
study, since it was developed in a learning context. She emphasises that her model describes
the information search process as understood by users (Kuhlthau 1989, 1991, 1993a).
Kuhlthau views information seeking as a process of seeking meaning.

Pitts studied students’ (16-17 years old) use of information while they were engaged in
a science assignment (Pitts 1994). During data collection Pitts discovered that it was
impossible to examine the students’ use of information without paying attention to other
aspects of their learning assignment, so she gave her investigation a new direction. She
found that four different aspects, or ”strands”, of learning were constantly intertwined
during students’ learning process, one of which was subject matter.

Pitts’ findings contradict the usual conception of information seeking as a general pro-
cess, regardless of content (cf. i.a. Ingwersen 1996a and b). On the contrary, she underlines
that students never used their prior knowledge of information seeking in isolation, but
always intertwined with prior knowledge from the other three learning strands, e.g. subject
matter. These results raise new questions for research on information seeking behaviour.

It is worth observing that the overview of user studies showed a certain discontent
among researchers over the large quantity of such studies and the lack of results that
might explain or illuminate the problems or be of practical use for the profession (i.a.
Ellis 1992; Enmark 1997; Ford 1987; Hewins 1990; Hjørland 1993, 1995 p 41-42;
Malmsjö 1997; Wilson 1994, p 42).

Phenomenography
One aspect of my research problem regards students’ learning from the information they
use. This lead to a want for knowledge from relevant learning theory, and I decided to use
phenomenography, which may be described as both a set of theoretical assumptions and
a methodology. The main reason for choosing phenomenography was the need to study
variation in students’ learning outcomes and to compare this with variation in students’
information seeking and use. A general model of the information search process would
not allow this kind of comparison between information seeking and learning outcomes.

The object of phenomenography is to explore people’s different ways of experiencing
or understanding or thinking about phenomena in the world. This means that it is not
phenomena in the world as such that are the objects of interest but instead people’s
conceptions about phenomena.

The core concept of ”conception” or ”way of experiencing” is not a mental representa-
tion or a cognitive structure. It is a way of being aware of something (Marton 1994, p I).
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A basic assumption in phenomenography is that it is possible to identify various ways of
how people experience or conceptualise or understand phenomena and to describe these
in a limited number of categories of description. A conception always has two dimensions,
one focusing on what people experience, i.e. the content or the referential aspect, and the
other focusing on how someone thinks about the specific phenomenon, i.e. the structural
aspect (i.a. Marton 1996, p 180).

The distinction between two types of questions like ”What are the reasons for starvation
in the world?” and ”What do people think about the reasons for starvation in the world?”
is fundamental to phenomenography. Phenomenographers ask the second type of question
and call this a second-order perspective (Marton 1981, passim).

Marton insists on the non-psychological character of phenomenography. A conception
is not a mental structure, it is a way of experiencing a specific phenomenon. An experience
cannot be placed inside a person, it is a relation between a person and a specific pheno-
menon, and the object of research focuses on one as much as the other. ”... phenome-
nography is about constitution. People’s experiences of the world are relations between
people and the world, reflecting one as much as the other” (Marton 1996, p 168).

Knowledge and learning
According to phenomenography knowledge is always linked to a specific content and can
only be described as knowledge about something. A person’s conception of something is
this person’s knowledge about this phenomenon. ”Objective knowledge” about a
phenomenon includes the various ways in which people think about this phenomenon.
This means that knowledge is always provisional. It also means that knowledge is qualitative.
Differences between people’s knowledge is not a matter of more or less. To become more
knowledgeable in a subject implies a qualitative change to a deeper and more complex
understanding of a phenomenon.

This view of knowledge is closely related to the phenomenographic conception of
learning as a change of ways of understanding a phenomenon. This implies criticism of
conceptualising or describing learning as a general process. Learning cannot be seen as
separated from a specific learning content (cf. Entwistle 1976).

Comparison between theoretical approaches
(Chapter 3)
The review of theory above shows differences between user studies and phenomenography
as to four aspects that I judge important for the design and understanding of my disserta-
tion.

• Content
It is characteristic for information science not to focus on how users experience or underst-
and the content of information. User studies that adopt a cognitive approach often focus
on cognitive structures or mental models. Other approaches have been to study informa-
tion seeking behaviour among various groups, e.g. researchers in science or the humanities.
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These types of studies take a common interest in structures, cognitive structures in individu-
als or the structures of various disciplines.

Phenomenography always considers both content and structure and thus differs from
LIS, that does not take content into account (other than for subject representation in
information retrieval), in stead focusing on structures or processes.

Learning is a central concept of phenomenography but is seldom considered in user
studies (unless when it concerns what users learn about information skills). A ”change in
cognitive structures” may be a corresponding term in information science, but how such
changes happen is not a primary focus of interest for research.

Kuhlthau underlines that ”focusing the topic” or ”formulation of a focus” is the pivotal
point in her model of the search process. This implies that a topic content does interact
with information seeking, but she has not investigated the character of this interaction.
Pitts’ findings also signify that how students think about and conduct their information
seeking is not independent of subject matter, i.e. the content of information. This
contradicts the established view of information science, and may give impulses for further
research in this direction.

• Ontology
The view of the relationship between information or learning content (the object) and
the user or the learner (the subject) differs radically between user studies and pheno-
menography. This influences how a researcher views information seeking as the object of
research. The cognitive viewpoint in LIS is explicitly dualistic in placing information (the
object) outside the user (the subject). Information is said to be ”transmitted via a channel”
(i.a. Ingwersen 1996b, p 101).

This dualistic view is in obvious contrast to the non-dualistic stance of phenomeno-
graphy, ”considering person and world to be internally related” (Marton 1996, p 175). As
mentioned earlier, conceptions or ways of experiencing, are viewed as relations between
the experiencer and the specific phenomenon that is experienced. The phenomenon is
part of both.

One problem connected to a non-dualistic stance is that it is impossible for human
beings to discern alternative ways of experiencing something at the same time. Therefore
we change perspectives, and this shifting between different perspectives shapes our thinking
and understanding of the world. With this view, to learn something does not mean to
receive knowledge or information, but in stead it means that the relationship between
person and world changes. The use of the terms ”receiver” or ”recipient” is well establis-
hed in LIS. This terminology indicates ontological differences between the two research
approaches.

• Research perspective
As mentioned earlier, user studies often focus on mental processes, while phenomeno-
graphers focus on how people experience or conceptualise phenomena in the world.
Phenomenographers use a second-order perspective. Research on cognitive structures or
mental models use a first-order perspective, focusing on those structures or models or
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processes as such. There are examples of LIS user studies that chose a perspective similar
to that of phenomenography (i.a. Ellis 1989; Ellis et al. 1993; Kuhlthau 1991; Schamber
et al. 1990). The models of Ellis and Kuhlthau build on users’ perspectives of information
seeking. Schamber et al. studied users’ criteria of relevance judgements and their research
focus was on relevance, not on specific differences between the persons interviewed.

• Individual and group
Person-centred user studies as well as phenomenographic studies build on individual
people’s behaviour or understanding. While the aim of these studies in LIS is to try and
identify different individual characteristics, e.g. cognitive styles or differences between
various groups, phenomenographers focus on differences between people’s ways of
experiencing a specific phenomenon or situation. The most widely used data collection
method in phenomenography is interviewing. As the same individual may express more
than one way of understanding the phenomenon which is the object of research, the
individual is not the basic unit of analysis. During analysis of data borders between the
individuals are temporarily abandoned and attention is focused on differences between
conceptions of phenomena, not on differences between individuals. This has consequences
for the design of my empirical study and for the interpretation of results.

Framework questions
In accordance with Kuhlthau’s and Pitts’ view of the information search process as
distinguishable but integrated in the larger learning process, my research object is to study
how these two processes interact with one another, as from the perspective of the learner.
In consequence with my choice of phenomenographic theory and method the following
four questions were formulated for the empirical study:

• How do the students experience the information seeking process?
• How do the students think about various information sources and their use of them?
• How do the students understand or think about subject matter during and after the

learning process?
• How do students’ conceptions of information seeking and use interact with their

conceptions of subject matter?

The Empirical Study
(Chapter 4)
The empirically grounded assumption in phenomenography is that it is possible to describe
variation in conceptions of phenomena through a limited number of categories of
description. The goal of the research is often to provide as rich, comprehensive and
substantial descriptions as possible of the ways in which people experience a phenomenon.
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Selection of case
Some prerequisites directed my selection of case. I had to find a group of students engaged
in a learning assignment implying the independent seeking and use of information. The
teacher and the students would have to tolerate my presence in the class room many times
during the process. They must grant me time for interviews in their leisure time. There
should be a reasonably well equipped library in the school. The group selected included
25 students (18-19 years old). They were in their last year of senior high school in science
branch.

Description of Empirical Case
The topic of the students’ assignment was ”What will be the positive or negative
consequences of a possible Swedish EU membership?” The study took place in the academic
year of 1993/94, i.e. it was concluded six months before the Swedish referendum on EU
membership. The students worked co-operatively in five groups, each group choosing a
subtopic. Examination of the assignment was both oral and written. Each group had to
submit a paper of about 20 pages. The students worked at the assignment for four months,
starting in early December and concluding in mid-April.

The task was introduced by the teacher during a couple of lessons devoted to a short
presentation of the EU, historical background and organisation. The introductory lessons
also gave the framework including goals, time plan, requirements as to content, assess-
ment and organisation of work. Subtopics were formed through brain-storming and the
class divided into five groups, each working in-depth at one subtopic under the following
headings: 1) defence and security, 2) education and research, 3) environment, 4) industry
and competition, 5) labour-market. Each group was required to formulate four research
questions. Once these research questions were approved by the teacher, the students
launched into comprehensive information seeking.

An integral and important part of information gathering was carried out during a visit
to Stockholm, where the students met with and interviewed experts or influential people
representing government, industry, science, authorities, etc. Students’ papers were due
three weeks after the return from Stockholm.

Data collection
My main data collection method was interviews. Besides interviews, observational sessions
in the classroom were used at the early and concluding stages of the work process. Obser-
vation took place in the school library during the phase of intense information seeking.
Moreover, the empirical material includes students’ written reports, and the teacher’s detai-
led written assessment to every final paper.
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Interviews
In order to follow the whole work process the students were interviewed three times: 1) at
the beginning of their work, 2) in a phase of intense information seeking, and 3) after
presentation and conclusion of the assignment. In order to hit these three phases of the
work process it was necessary to interview all 25 students as simultaneously as possible.
This led to my finding three assistant interviewers, who were trained to arrive at a com-
mon understanding of the object of and procedure for questioning.

Interviews were rather structured and contained questions on the goal of the assignment,
subject content, information seeking tools, information sources, use of different materials,
interventions by teacher and librarian. Questions were asked both about how students
thought, felt and acted in relation to their experiences. The interviews lasted 15 to 30
minutes in the first round, and 30 to 45 minutes on the second and third occasions.

The teacher was interviewed twice, before and after the assignment, and questions to
him concerned assignment goals, planning, his view on information seeking and use in
this assignment, the division of responsibility between him, the students and the librarian.
The librarian was interviewed three times, before and after the assignment and also during
the phase of intense information seeking among the students. The questions to her
concerned questions similar to those addressed to the teacher.

The collected empirical material comprises 80 interviews from 27 persons. The total
interview time was about 42 hours. All interviews were tape-recorded and transcribed by
me. The interviews constitute the essential empirical material and was complemented by
observation notes and the above mentioned documents.

My role as a researcher in this high school class was one of interviewer and observer. Of
course, I may have influenced the students in their ways of thinking about information
seeking and use during their work process. There is some evidence of that in interview
protocols. However, I never actively intervened in their work and my agreement with the
teacher was not to interfere in the process. I did influence the teacher so that he was less
inclined than usual to serve information sources to the students, because he knew about
the topic of my study. In other respects, there are no indications that my presence influenced
the teacher, who was apparently very familiar with having visitors in the class room.

Analysis of empirical material
Phenomenographic analysis is undertaken without any particular frame of interpretation
like e.g. in psychodynamic or feminist or Marxist analysis. Efforts are made to find patterns
in the variations of people’s conceptions of a phenomenon in order to develop a set of
categories of description.

It is important to remember that in phenomenography conceptions have their origins
in individual interviews, but once identified and described these categories of conceptions
are linked to the phenomenon investigated, not primarily to the various individuals. ”The
description is a description of variation, a description on the collective level. In this sense
individual voices are not heard.” (Marton 1996, p 187)
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Foci of analysis
Phenomenographic analysis is a hermeneutical process. Throughout this process two main
foci were maintained, one directed toward analysing the students’ information seeking
and use, the other one toward their understanding of subject matter. Each of these analy-
ses implied several rounds of reading, rereading and reflection to discern possible patterns
and develop categories of conceptions of these phenomena.

The final step in the analysis of the empirical material was to compare the two sets of
categories of description, i.e. students’ conceptions of information seeking and use and
conceptions of subject matter grounded in variation in learning outcomes. This concluding
step of analysis focused on the interaction between information seeking and use and
learning.

The interviews with the teacher and librarian were used to add a teaching perspective
to students’ conceptions of the assignment, thus it gave contextual information.

Group patterns
(Chapter 5)
Early during the empirical study I discovered that the fact that the students worked in
groups strongly influenced their ways of thinking and acting. I assumed that it would also
affect the learning outcomes. That is why questions about group work and co-operative
learning were included in the interviews with the students. So a separate analysis of co-
operative learning was undertaken. This analysis focused on four aspects: 1) How was the
group set up? subject interest or group members? 2) How was group work organised?
division of responsibility? 3) Intensity and progression in the work? 4) Conceptions of co-
operative learning? Previous and present experiences, apprehensions, etc?

The analysis indicated two main differences between the five groups related to

a) approach to assignment and topic, and
b) approach to co-operative learning and group work.

A combination of ways of experiencing group work and topic interest gave three categories:

X. Weak topic interest and an atomistic approach to group work (”labour market”)
Y. Medium topic interest and a holistic approach to group work (”industry

and competition”)
Z. Strong topic interest and a holistic approach to group work (”defence”, ”education”,

”environment”)

The interaction between these categories of topic interest and group work and students’
information seeking and learning is discussed in chapter 8.
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Information seeking and use
(Chapter 6)
Chapter 6 presents the answers to two of the research questions of the dissertation.

The choice of aspects for analysis and the gradual development of categories are grounded
in the content of interviews and the similarities and differences between the ways in
which the students talked about these various contents. The aspects chosen for
categorisation are: students’ conceptions of relevance criteria, how to handle information
overload, judging when they had enough information, the cognitive authority of informa-
tion sources and bias in information. The next step in analysis was to aggregate the categories
built on these aspects and develop three categories of students’ ways of experiencing infor-
mation seeking and use.

For the distribution of students’ conceptions in the various categories, see Overview
section 6.4.6. The number of students who held conceptions according to the various
categories is given below with each category of description. When the total number for
each category of conception does not equal 25, the reason is that in some cases interviews
did not contain enough substance related to that particular aspect.

Categories of description
Relevance criteria
Three categories were found and described:

A. Material that refers to each research question
According to this conception relevant information was information that answered each
research question, and information that was physically and intellectually easily accessible.
The wish for current information led the students to judge periodical articles more rele-
vant than books. Five students held A-conceptions of relevance criteria.

B. Answers to the research questions – directly or indirectly
The wording ”indirectly” indicates the main difference between this category and category
A. Relevant information might not give a manifest answer to a specific question but
might help the students answer the four questions that the group had formulated. The
aim was to cover the subtopic for the group assignment. Relevance criteria changed during
the work process from a wish for overview and orientation in the early stages to more in-
depth information later on. Information that would help students carry out analysis while
writing their paper was much appreciated, hence information gathered from experts was
considered valuable. Eleven students held B-conceptions of relevance criteria.

C. Different perspectives on the topic
This conception of relevance criteria emphasised the importance of finding information
that would provide different perspectives on the topic. Biased information as well as more
neutral information was considered useful. This conception of relevance exceeded the
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group’s subtopic and opened up toward a wider context. Currency in information was a
relevance criterion, as well as information that helped students structure their topic. Nine
students held C-conceptions of relevance criteria.

Information overload
Two categories of conceptions were identified.

A. Mechanical reduction of the number of information sources
A-conceptions imply that problems caused by information overload should be solved by
avoiding large quantities of information. Students thought it advisable to limit the number
of libraries, information searches, and information sources used. This conception implies
a technical or mechanical reduction of the quantity of information sources. Five students
experienced information overload according to category A.

B. Selection through structuring and analysing
Students considered that the problem of information overload might be solved through
careful scrutiny of information sources in order to structure the topic. Some students
mentioned that redundancy in information helped them select material. Sixteen students
experienced information overload according to category B.

Enough information
Three categories of conceptions were developed.

A. Enough to cope with
Students meant that they had enough material when ”it looked enough”. They judged
that they would not have time or energy to go through more. This conception would
often be expressed by the same students who experienced information overload according
to category A. Four students held A-conceptions of enough.

B. Material to cover the topic
The students would think it appropriate to conclude their information seeking, when
they had enough material to answer their research questions and thus cover their topic.
They wished to find material from organisations representing both Yes and No in the
referendum campaign, and they wanted neutral material as well. Ten students experienced
enough according to category B.

C. Enough to analyse and discuss the topic
Students considered that they had enough information, when it would enable them to
analyse and discuss their topic in a comprehensive, in-depth manner. Nine students held
C-conceptions of criteria of enough information.
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Cognitive authority
Two categories were identified related to how students valued or assessed the cognitive
authority of information sources.

A. Information sources assessed from surface signs
Surface signs of sources were status, position, capacity, use of expert terminology in texts.
The students thought about the experts interviewed as more knowledgeable than others
in their capacity of politicians or officials in high positions. Therefore information from
them was considered the most reliable and important. Seventeen students held A-concep-
tions of cognitive authority.

B. Information sources assessed from surface and content
The B-conception focussed on both content and status of information sources. If the
position of an expert did not agree with the content of information as anticipated by the
students, this was considered particularly interesting. B-conceptions implied that infor-
mation from expert sources ought to be compared with the content of other information
sources. Seven students held B-conceptions of cognitive authority.

Bias
Among a variety of sources all the students used biased material. Some of this material
was gathered particularly because it was biased. Other sources were revealed by the students
as being biased. Three categories of experiencing how to handle bias in information sources
were developed.

A. Bias provides faulty information
Openly biased information was considered difficult to use or foggy because of lack of facts
or clear evidence. Contradictory information was talked about as confusing. Students
experienced biased information as lacking coherence. Four students held A-conceptions
of bias.

B. Bias should be balanced
In the early phases of the process B-conceptions implied a wish to strike a balance between
Yes and No campaign material. Later on, when this was found impossible B-conceptions
meant accepting the answer from one side as the right answer, i.e. bias was accepted.
Biased material was considered difficult to use. Thirteen students experienced bias according
to category B.

C. Bias may be used to understand opposite standpoints
Openly biased campaign material was considered useful for understanding the arguments
of either side. Students tried to scrutinise ways of argumentation, underlying values and
possible inconsistencies. They made efforts to compare various sources and contradictory
arguments. A lack of either EU positive or negative information urged the students to
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make extra efforts to seek the wanted information. The clearest difference between categories
B and C is that B-conceptions focussed on choosing the right side, while C-conceptions
implied efforts to understand motives and values behind different standpoints. Eight
students held C-conceptions of bias.

Aggregated categories
A comparison between the categories referring to the various aspects made it possible to
discern a pattern on an overall level. Often the same students held A-conceptions of
relevance criteria as well as information overload, enough information and bias. There
were similar patterns of overlap between B-categories and C-categories. Three categories
of conceptions of information seeking and use were developed on an aggregated level.
Figure 6.1, section 6.4.6 shows how these aggregated categories were created.

Students experienced information seeking and use as:

A. Fact-finding
Information seeking was experienced as fact-finding or finding the right answer to the
question. Easy access was an important criterion of relevance. Information was judged as
enough when students did not have time or energy to use any more. The cognitive authority
of sources was assessed from surface signs such as status and expertise. Biased information
was not considered useful due to the lack of facts. Information seeking was considered as
finding the ”right” facts to answer the research questions one by one. Students with A-
conceptions used a smaller number of information sources than other students.

B. Balancing information in order to choose right
Information seeking and use was considered as finding enough information for forming a
personal standpoint on the controversial issue of Swedish EU membership. The most
important relevance criterion was that information would allow students to answer their
research questions and cover their subtopic. The cognitive authority of information sources
was assessed by surface signs rather than content. The students thought it difficult to
handle bias in information, and when they met a lack of balance between Yes and No,
they chose one side. Students with B-conceptions used a larger variety of sources and
libraries than those with A-conceptions.

C. Scrutinizing and analysing
Information seeking was experienced as seeking and using information for understanding
a topic. When the topic happened to be a controversial issue, the students thought of
information seeking as critically evaluating and analysing information sources. This view
meant placing the topic in a wider context, thus not restricting relevance judgements to
the subtopic. Scrutinising information would imply trying to reveal and structure
underlying values and motives in information sources. C-conceptions concurred with the
use of the widest variety of sources among the whole group of students.
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As I see it, the clearest and most important differences between the categories on an
aggregated level are the differences related to relevance criteria and bias. When, as in this
case, the topic was for the students to understand and critically analyse a controversial
issue, differences of conceptions of relevance criteria and bias became obvious. We may
infer that the character of the assignment influenced variation in students’ ways of
experiencing information seeking and use.

Learning process and outcome
(Chapter 7)
Chapter 7 presents answers to my research question concerning students’ ways of under-
standing the subject matter during and after the learning process.

The analysis of students’ learning focused on students’ various ways of understanding,
or talking about, the subject matter of the assignment during the work process. Three
categories were developed based on variation in learning outcomes, as students expressed
their understanding of the subject matter in the third interview, i.e. after conclusion of
the assignment. Changes in students’ ways of understanding the subject during the pro-
cess were looked for in the analysis of their learning process.

Three categories of conceptions of subject matter were identified, grounded in differences
as expressed in the last interview.

A. Consequences of EU membership cannot be assessed due to lack of facts. Fragmentary
knowledge about the EU
After conclusion of the assignment the students knew discrete bits about the EU, related
to the research question that they had concentrated on. These students had divided the
questions between them. They said it was impossible to know much about the pros and
cons of membership, since they had found no answers. Small changes occurred during the
learning process in students’ ways of reasoning about the subject matter. Four students
held A-conceptions of the subject content.

B. Possible consequences of membership were related to the subtopic. The EU is understood as
mainly economic co-operation
Students conceptions of subject matter changed from a vague to a clear idea about the EU
and from uncertainty to a personal standpoint about possible advantages or drawbacks
connected to membership and related to the subtopic. Students’ prior knowledge of the
subject matter of their subtopic was related to the learning outcome. Some of the students
with conceptions in this category had a very weak prior knowledge about their subtopic
(”industry and competition”). Other students holding B-conceptions of the subject con-
tent worked with the topic of education, which caused certain difficulties, because it was
less controversial than other subtopics. Twelve students held B-conceptions of the subject
content after conclusion of the assignment.
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C. EU membership is considered as a matter of ethical or political decision or commitment.
The EU is seen as a power block
Understanding of subject matter changed from discrete pieces of knowledge about the
EU and possible consequences of membership to critical assessment of the issue grounded
in a deep understanding and evaluation of the matter. Students’ analyses were grounded
in but not restricted to the subtopic. These students talked about various aspects of EU
membership related to a large context and they considered that political and moral values
were at stake. Nine students held C-conceptions of the subject matter after conclusion of
the assignment.

Comparison with teacher’s assessment of learning outcomes
The teacher gave a qualitative assessment of students’ papers that was comprehensive and
detailed. Strictly summarised, the teacher’s assessment may be described as a ranking list:

1. Fragmentary and insufficient knowledge, inadequate analysis.
2. Partly sufficient knowledge, lack of critical approach and analysis.
3. Sufficient knowledge and satisfactory efforts to analyse a difficult topic.
4. Deep knowledge and admirable critical analysis.

There is great overlap between the placement of students according to the teacher’s assess-
ment and to the categories of students’ conceptions of subject matter as expressed in the
interviews, cf. Overview, section 7.5.2.

Interaction between information seeking and learning utcomes
(Chapter 8)
A comparison between the three categories of conception of information seeking and the
three categories of conception of subject content shows great overlap, cf. Overview, section
8.1. Three students are placed in different categories relating to information seeking and
subject content. For the rest of the students, there is overlap between conception of infor-
mation seeking and of subject content.

Comparisons between various aspects of the two sets of categories showed that students’
weak prior knowledge of subtopics rendered information seeking and use more difficult,
something that occurred for the students working with the topics of ”labour market” and
”industry and competition”. The character of the subtopic of ”education” caused particular
difficulties for the students, because it was less controversial than the other subtopics.
Overweight of information from one side, Yes or No, caused problems for the students
working at the subtopics of ”environment” and ”industry”, but they handled this pro-
blem differently. The students who studied ”industry” and experienced information seeking
as balancing between two opposing sides, decided to accept the opinion of one side. The
students studying ”environment” made extra efforts both to find more information and
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to analyse ways of argumentation and underlying values and motives in information sources.
The interaction between information seeking and subject content clearly concern what
the students focused on in information sources.

Students’ research questions appear as pivotal points of interaction between informa-
tion seeking and use and subject content. Students searched and used information for
formulating research questions. The information gathered influenced how they formulated
their questions, which in turn influenced how they went on seeking and using informa-
tion.

The result of the comparisons between the two sets of categories indicates that differences
between students’ conceptions of subject content influenced how they searched for and
used information. Differences as to students’ conceptions of information seeking and use
influenced both how they searched and used information and what they learnt about
content.

There is great overlap between the two sets of categories of conceptions and group
patterns. Few students differ from their group as to conceptions of either information
seeking and use or learning outcome, cf. Overview, section 8.6.

The conclusions drawn from the comparisons between the different sets of categories
are that:

• Students’ conceptions of information seeking and use are not independent of the con-
tent of the information used.

• Interaction between information seeking and use and learning primarily concern the
use of information. The most important aspects seem to be conceptions of relevance
criteria, enough information and bias.

• Group patterns have strongly influenced both the information seeking and use and
learning processes.

Discussion of results
(Chapter 9)
The discussion is focused on questions regarding the implications of the described variations
in students’ ways of experiencing information seeking and use, about the discovery that
students’ conceptions of information seeking and use interact closely with their conceptions
of the content of information, and about the methodological interest for further research
in LIS use and user studies.

The most important conclusions are:

• The results provide a deeper understanding of information seeking and use through
the description of variation in three empirically grounded categories of conceptions of
the phenomenon, as compared to earlier published models on a general level.

In LIS literature A-conceptions of information seeking have been described as ”miscon-
ceptions”. C-conceptions of information seeking seem to best resemble the models of in-
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formation seeking in the literature on user education. Authors of such models often stress
the important components of critical thinking and evaluation of information. These models
seem to be ideals of information seeking, i.e. prescriptive. Researchers have shown less
interest in describing how users, who do not follow the models, actually think or act.
Many previous user studies have emphasised that information seeking is a complex pro-
cess, but my results contribute to a better understanding of what is complicated and why
this is so, as from the users’ perspective. There are similarities between the three conceptions
of information seeking and use and Perry’s scheme of the intellectual and ethical
development of college students (Perry 1970). Further use studies should investigate if it
is possible to find and describe the same and other conceptions of information seeking
and use that might be categorised and described. I believe that a research based repertoire
of various conceptions of information seeking and use would contribute valuable knowledge
both to LIS research and practice.
There are didactic implications of the variation of information seeking that should be
explored in further research and development, e.g. regarding user education.

• The variation in information seeking and use as presented in the three categories of
description interact closely with variation in ways of experiencing or understanding
the content of information, as presented in the three categories of description of learning
outcomes.

The conclusion that information seeking is not independent of the content of infor-
mation, as experienced by these users, contradicts the established view of information
seeking as a general process regardless of content. My results support those of Pitts
(1994) and may be considered as an elaboration of the role of topic in Kuhlthau’s model
with its emphasis on focus formulation. This opens up an important area for further
investigations.

• Phenomenographic method was useful in studying variation among twenty-five students
as to how they experienced information seeking and use. The phenomenographic view
that it is possible to describe variation in people’s ways of experiencing a specific pheno-
menon in a limited number of categories of description proved useful for investigation
and analysis.

The phenomenographic approach to analyse the manifest content of interviews, trying to
find internal logic and consistencies in people’s ways of reasoning, is different from and
more straight-forward than investigating cognitive structures or mental models. None-
theless, it provided rich and complex answers to the research problem. The effort to describe
variation in stead of one general model or process of information seeking has not been
widely used in LIS research, but these results indicate that this type of study may solve
some acknowledged methodological problems and may enrich our understandings of the
phenomenon of information seeking and use.
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1
Bilagor

931208 Bil. 1

Intervjufrågor till eleverna
Första intervjutillfället

1) Har du valt ämne ännu? Vilket?
Om inte - tycker du att något är särskilt intressant? Vad? Varför?

2) Hur ser du på uppgiften? Vad går den ut på? Vad skall du lära dig?
Vad väntar du dig att få ut personligen?

3) Berätta något om ditt ämne, om vad du redan nu känner till.

4) Varför valde du detta ämne?

5) Hur skall du lägga upp arbetet?
Hur skall du bära dig åt för att sätta igång arbetet? Vad skall du börja med?

6) Har du / ni i din grupp formulerat någon problemställning för ert arbete? Vilken?
Frågeställningarr? Vilka?

7) Hur känner du dig inför uppgiften just nu?

8) Har du något material att läsa? Exempel?
Har du några andra informationskällor? Vilka?

9) Hur har du fått tag på detta?

10) Behöver du ytterligare information / material?

11) Hur gör du för att finna och få tag på det?

12) Har ni bildat något grupp ännu? Hur många är ni? När har ni haft något möte? Har ni
delat upp arbetet? Hur håller ni kontakt med varann?

13) Vet du hur du skall redovisa arbetet?

14) Hurudan är din inställning till svenskt medlemsskap i EG/EU? Hur skulle du rösta om
det vore folkomröstning idag? Varför tycker du så? Vad grundar du din inställning på?

15) Övrigt



2
Bilagor

1994-01-19 Bil. 2

Elevintervjuer
Andra intervjutillfället

1) Vad håller du på med just nu? Berätta vad ditt arbete går ut på för närvarande?

2) Vilka problemformuleringar har ni kommit fram till?

3) Har du fått reda på något viktigt sedan du startade arbetet? Vad? Hur?

4) Har något varit särskilt svårt hittills i arbetet? Vad? Varför?

5) Har något varit särskilt spännande / intressant / viktigt / roligt? Vad? Varför?

6) Vad använder du för material just nu? Exempel? Hurudant är det? Hur har du fått tag på
det?

7) Har du funnit något annat (ytterligare) bra material? Exempel? Hur har du fått tag på det?

8) Har du sökt eller använt någon annan information än tryckt material? Vad? När ? Var
sökte du? Hur?

9) Behöver du mer material / information? Om ja: Hur skall du bära dig åt för att få fram
det? Om nej: Varför inte? Hur bedömer du att du har tillräckligt?

10) Har du fått hjälp i skolan under arbetet? Av vem? Med vad?

11) Har du fått hjälp av någon annan, utanför skolan? Av vem? Med vad?

12) (Om ej besvarat tidigare:) Har du fått hjälp av bibliotekarien? Med vad? På vilket sätt?

13) Berätta om hur du skall gå vidare i ditt arbete. Vad skall du göra härnäst?

14) Om arbetet i gruppen: När träffades ni senast? Vad gjorde ni då? När skall ni träffas nästa
gång? Vad skall ni göra då? Vad betyder gruppsamarbetet för ditt arbete?

15) Hur känner du dig just nu inför arbetet?

16) Övrigt?



3
Bilagor

1994-04-12 Bil. 3

Elevintervjuer
Tredje intervjutillfället

1) Vad är det viktigaste du fått ut av EU-arbetet?

2) Har något varit svårt eller motigt? Vad? Varför?

3) Har något varit roligt eller spännande? Vad? Varför?

4) Hur blev Stockholmsresan? Vad fick du ut av studiebesöken? Träffade du de intervju-
personer du hoppades? Berätta!

5) I den avslutande debatten i klassrummet kom det fram att de flesta personer ni talade med
i Stockholm var positiva till svenskt medlemsskap i EU. Vad tror du det beror på? Vad har
det betytt för ditt arbete?

6) I januari hade du mycket material för uppgiften. Hur valde du ut det material som var
användbart? Vad hade du bäst nytta av?

7) När du läste in materialet, påverkades du då mellan argument för eller emot, beroende på
vilken text du läste?  Har du tagit ställning nu? Hur skulle du rösta i morgon? Varför?

8) Har du lärt dig något om EU utanför ditt eget ämne? Vad?

9) När började ni skriva? Hur gjorde ni? Hur gick det?

10) Hur har ni organiserat arbetet i gruppen? Hur har det fungerat?

11) Hur ser du på redovisningen?

12) Hur ser du på bedömningen av arbetet? Vad har ni fått för bedömning på ert arbete?

13) Vilken hjälp / handledning fick du av läraren under arbetet?

14) Vilken roll har skolbibliotekarien spelat för ditt arbete?

15) Hur känner du dig nu efter EU-arbetet?

16) Övrigt?



4
Bilagor

Bil. 4

Intervjufrågor till läraren
vid starten av arbetet

1) Vad skall arbetet handla om?

2) Hur skall arbetet läggas upp?

3) Vad vill du att eleverna skall lära sig av arbetet? Centrala inlärningsmål?

4) Problemorienterat arbetssätt - vad är det för dig?

5) Hur ser du på balansen mellan katederundervisning och elevernas eget undersökande
arbete? Hur gör du denna avvägning i EG-arbetet?

6) Informationssökningen som en del av arbetet? Hur ser du på denna? Är det svårt att finna
material för ett sådant här arbete? Bedömer du att det är svårt för eleverna? Är det viktigt?
Varför?

7) Vad kan göras för att underlätta för eleverna att skaffa information?

8) Hur ser du på bibliotekets roll för EG-arbetet?

9) Du satsar mycket tid på detta. Hur gör du denna prioritering?

10) Övrigt?



5
Bilagor

Bil. 5

Lärarintervju
efter avslutat EU-arbete

1) Berätta hur EU-arbetet avlöpt: gick det som du väntat dig? Ämnestäckning? Gruppindel-
ning? Stockholmsresan / studiebesöken? Redovisningarna? Fantasi och initiativrikedom hos
eleverna? Svårigheter?

2) Hur fungerade arbetsprocessen?
Dagböcker? Tidsaspekt, höll ni tiden?

3) Vilka skillnader innebar det att du inte serverade informationsmaterial?

4) Vilka synpunkter har du på material som eleverna använt? EU-databaserna? Kampanj-
material? Böcker? Artiklar? Annat?

5) Vad har eleverna lärt sig?

6) Hur bedömer du att inlärningsmålen uppnåddes?

7) Berätta hur du bedömer de olika arbetena?

8) Kriterier för bedömningen?

9) Hur bedömer du individuella prestationer?

10) Hur bedömer du källförteckningarna?

11) Vilken roll har bibliotekarien / biblioteket spelat i arbetet?

12) Hur vill du beskriva din egen roll i arbetet?

13) Om du genomför ett liknande arbete igen, vad skall du då ändra på? Varför?

14) Övrigt?



6
Bilagor

Bil. 6

Intervjufrågor till bibliotekarien
i inledningsskedet av arbetet

1) Vad vet du om arbetet som undersökningsklassen skall genomföra?

2) Har du varit inblandad på något sätt i EG-arbetet ännu? Hur? Med vad?

3) Har du förberett något inför EG-arbetet? Vad?

4) Hur är ert bibliotek försett med material som kan tänkas vara användbart i EG-arbetet?

5) Vad väntar du dig att eleverna skall begära från biblioteket i första hand?

6) Känner du till vad eleverna arbetar med för olika delämnen? Vilka?

7) Vilka mål finns för klassens EG-arbete? Vad ser du som det viktigaste?

8) Problemorienterat arbete - vad är det för dig?

9) Hur ser du på din egen roll i EG-arbetet? Gentemot eleverna? Gentemot läraren?

10) Hur känner du dig inför klassens arbete?

11) Övrigt?
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Bilagor

1994-01-25 Bil. 7

Intervjufrågor till bibliotekarien
Andra intervjutillfället

1) Berätta hur du uppfattar att biblioteket har använts hittills i EG-arbetet. Berätta vad som
händer när elever ur denna klass kommer till biblioteket för sitt EU-arbete.

2) Vad arbetar eleverna med? Delämnen? Problem?

3) Vilka grupper? Gruppsammansättning?

4) Har något särskilt inträffat som du inte väntat dig? Vad?

5) Har något varit särskilt roligt? Vad?

6) Har något varit särskilt svårt? Vad? Varför?

7) Hur söker eleverna information? Hur / vad frågar de? Vad gör de? Olika sätt?

8) Exempel på material som sökts, efterfrågats, använts?

9) Brister i material / tid / annat?`

10) På vilket sätt används biblioteket i EU-arbetet just nu?

11) Hur ser du på lärarens roll i arbetet just nu?
Lärarens roll i elevernas informationssökning?

12) Hur ser du på din egen roll hittills i elevernas arbete? Vad gör du? Vad betyder det?

13) Har du haft kontakt med läraren? Vilka? När?

14) Övrigt?



8
Bilagor

1994-04-20 Bil. 8

Frågor till bibliotekarien
Tredje tillfället

1) Berätta hur EU-arbetet avlöpt med undersökningsklassen. Gick det som du väntat dig?
Hände något oväntat? Vad? Vilka ämnen studerade eleverna? Några svårigheter / glädjeäm-
nen?

2) Vilka kontakter har du haft med eleverna sedan förra intervjutillfället i slutet av januari?

3) Har någon elev utmärkt sig vid informationssökning eller biblioteksanvändning? Hur?

4) Har du märkt något som någon elev lärt sig under arbetet? Vad?

5) Materialsituationen
Exempel på material som varit särskilt användbart? Kom böckerna bort i skuggan av data-
baser och artiklar (som du sade förra gången)? Hur kommer det sig att du behövde beställa
böcker på elevernas förslag? Had du missat något viktigt tidigare? Hur bevakar och väljer du
material?

6) Vilka var målen för klassens EU-arbete?

7) Hur har biblioteket använts under EU-arbetet?

8) Vilka skillnader har märkts mellan N-klassen och E-klasserna genom att N-klassen inte
serverats material av läraren?

9) Vilken respons / feed-back har du fått på informationshäftet om databaserna?

10) Vilka kontakter har du haft med läraren?

11) Hur ser du på lärarens roll i klassens arbete?

12) Om du skulle delta i ett nytt liknande arbete - vad skulle du då ändra på? Varför?

13) Övrigt?
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Avhandlingen utforskar fenomenet informationssökning genom att studera samspel
mellan informationssökning och lärande. Den tar sin empiriska utgångspunkt i proble-
met vad studenter lär sig av den information de söker och använder för en inlärnings-
uppgift. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter hämtas dels från användarstudier
inom biblioteks- och informationsvetenskap, dels från relevant inlärningsteori, nämli-
gen fenomenografi.

Resulteten från den empiriska undersökningen beskriver tre kategorier av sätt att
erfara informationssökning och tre kategorier av uppfattningar av ämnesinnehållet, så
som detta visade sig i inlärningsresultatet, då en grupp gymnasister genomförde ett för-
djupningsarbete. Det råder stor överensstämmelse mellan variationer i uppfattningar av
informationsanvändning och variationer i inlärningsresultat.

Teoretiskt och praktiskt skiljer sig dessa forskningsresultat från etablerade biblioteks-
och informationsvetenskapliga synsätt på informationssökning som en generell pro-
cess, oberoende av hur innehållet i informationen uppfattas av användaren. Den feno-
menografiska forskningsansatsen visade sig fruktbar för att studera variationer i upp-
fattningar av informationssökning.

Nya frågor att utforska utifrån avhandlingens resultat kan relateras till användar-
undervisningens didaktik och till ytterligare variation av uppfattningar av informations-
sökning i såväl inlärningssituationer som andra kontexter.
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