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Undersökande och självständiga arbetssätt är starka i den kommunala 
vuxenutbildningen. De studerande får ta ett stort ansvar för sitt 
lärande genom att utveckla analytiska och kritiska förhållningssätt, 

söka, finna och använda ändamålsenliga informationskällor, bearbeta 
information samt på olika sätt presentera sin kunskap. Informationssökning 
och informationsanvändning utgör därmed centrala aspekter av skolarbete 
och lärande. Hur klarar studerande vid komvux, vilka till stor del saknar 
tidigare utbildningserfarenhet av det självständiga slaget, att arbeta enligt 
detta arbetssätt? Hur fungerar samspelet mellan vuxenstuderande och olika 
resurser i praktiken? Hur upplever de studerande att det stöd som finns i 
skolmiljön fungerar? Vilken roll spelar biblioteket och bibliotekarien? Vad 
lär sig studerande om informationssökning och informationsanvändning?

Genom en kvalitativ fallstudie har fjorton komvuxstuderandes, en lärares 
och en bibliotekaries arbete med en skoluppgift följts genom intervjuer, 
observationer och dokumentstudier. Studiens resultat visar att bristen 
på samtal om informationssökning och informationsanvändning i det 
pedagogiska sammanhanget, liksom bristen på gemensamma referensramar 
i form av verktyg och stöd, leder till svårigheter för deltagarna att uppnå de 
resultat som är önskvärda enligt lärandemålen. I spänningen mellan skolan 
och deltagarnas självständiga arbete framträder flera element som kritiska 
för informationskompetens, såsom distinktionen mellan kvantitativ och 
kvalitativ informationssökning, kritiska förhållningssätt, genrekunskap, 
förmåga att identifiera och använda olika verktyg och förmåga att kunna 
uttrycka sig om informationssökning och informationsanvändning. 

Det undersökande arbetssättet innebär en rad utmaningar för studie-
deltagare, lärare och bibliotekarier. Dessa utmaningar består i att bygga 
broar mellan retorik och praktik när det gäller informationssökning och 
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informationsanvändning, utveckla stödstrukturer 
som gagnar samspel samt kvalitet i samspelet, skapa 
gemensamma referensramar kring uppgiften samt 
tydliggöra de normer och regler som finns i skolan 
och biblioteket.

Cecilia Gärdén är verksam vid Institutionen 
Biblioteks- och informationsvetenskap/
Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås och 
Göteborgs universitet. Verktyg för lärande är hennes 
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