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Förord 
 
Forskningsprojektet Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL) har 
studerat erfarenheter av undervisning i informationssökning och bygger vidare 
på vår tidigare forskning om informationssökning och lärande, där elevernas 
perspektiv varit utgångspunkten. Med IDOL-studien har bilden av informations-
sökning och lärande kompletterats med ett undervisningsperspektiv.  
 
I en tid då informationskompetens omtalas som ”en fjärde basfärdighet” menar 
vi att fördjupad kunskap om problematiken kring meningsfullt lärande med hjälp 
av olika informationskällor är väsentlig, liksom en problematiserande hållning 
till vad informationskompetens är eller kan vara. En förhoppning är att studiens 
resultat skall bidra till en fördjupad teoretisk förståelse för frågor om infor-
mationskompetens, informationssökning och lärande. Vi hoppas samtidigt att 
studiens resultat skall vara användbara i undervisningspraktiker i både skola, 
högskola och bibliotek.  
 
Projektet har genomförts i samarbete med yrkesverksamma lärare och 
bibliotekarier vid tre skolor i Västsverige. Vi vill tacka de lärare och biblio-
tekarier som deltagit i projektet och som generöst och tålmodigt delat med sig av 
sina erfarenheter och sin tid vid återkommande intervjuer och samtal under tre 
år. 
 
Vi vill också tacka kollegerna Jonas Larsson och Olof Sundin för uppmärksam 
läsning och konstruktiva kommentarer i arbetets slutskede, liksom Christian 
Swalander för noggrant arbete med sättning av manuskriptet. 
 
Vårt arbete har genomförts vid två institutioner, Biblioteks- och informations-
vetenskap/Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås, och Institutionen för peda-
gogik och didaktik, Göteborgs universitet. Studien har finansierats med medel 
först från Skolverket (2001-2002) och därefter från Myndigheten för skolutveck-
ling (2003-2004).  
 
Göteborg februari 2006  
 
Louise Limberg och Lena Folkesson 
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SUMMARY IN ENGLISH  
Information seeking, didactics and learning (IDOL) 
 
The research interest in exploring a teaching perspective of information seeking 
emerged out of earlier research findings on students’ information seeking and learning, 
resulting in conclusions that there is close interaction between the quality of students’ 
information seeking and the quality of their learning outcomes (Alexandersson & 
Limberg 2003; 2005; Limberg 1999). Another point of departure for the IDOL study 
was previous research findings that teachers have vague notions of how to teach 
information seeking related to students’ research based learning (i.a. Moore 2000). The 
purpose of the IDOL study was to explore and describe variation in teachers’ and 
librarians’ experiences of teaching information seeking.   
 
Theoretical points of departure 
The research interest in studying variation led to the adoption of a phenomenographic 
research approach, where the research is focused on people’s various ways of 
experiencing a certain phenomenon, in our case, teaching information seeking. The 
study was based on the assumption that there is a connection between teaching and 
learning in the object of learning. In the study, information seeking as an object of 
learning is closely related to the concept of information literacy. This implies that the 
object of learning is constituted by the goals (the intended learning outcomes) and 
contents of teaching. In this study we treated information seeking as the object of 
learning and information literacy as the goals of both teaching and learning.  
 
Design 
The IDOL project was designed as an interview study, closely connected to the 
teaching practices of the project participants, where the main research interest 
concerned the contents and methods of teaching information seeking, as seen by 
teachers and librarians. Individual interviews were conducted with pedagogues 
(librarians and teachers) from three schools on recurrent occasions over three years. 
Interviews took their points of departure in concrete assignments carried out with 
students during the period of the interviews. Questions were also asked about the 
difficulties identified by project participants that were related to students’ information 
seeking as well as the criteria they used for assessing the quality of students’ 
information seeking. Cooperation between librarians and teachers was another theme 
in the interviews. The selection of schools and participants was guided by the research 
interest in deriving rich variation in experiences. Altogether 13 teachers and 5 
librarians in three schools participated. The teachers mainly taught social studies in 
grades 6-12 (12-19 year old students); one was a science teacher. In total, 45 
interviews were conducted. The empirical material also encompassed examples of 
students’ reports as well as the pedagogues’ written instructions for student 
assignments including advice on information seeking. 
 
Analyses of the interviews focused on identifying and describing variation in 
experiences of information literacy education. Phenomenographic research findings 
are presented as categories of experiences of the phenomenon which is the object of 
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research. It is important to observe that categories of conceptions are not tied to the 
different individual interviewees but are composed from the total interview material. 
This means that various conceptions can be expressed by the same individual. 
 
Synthesis of IDOL findings 
Findings from the IDOL study indicate some interesting contradictions between 
teaching contents on the one hand, and the intended object of learning as well as 
assessment criteria on the other hand. Experiences of teaching content focused on; (i) 
specific sources, (ii) demonstrating tools, (iii) a recommended order between types of 
sources, and (iv) the user’s experience of the information seeking process. The idea of 
teaching students about a specific order to follow between types of sources during 
their information seeking dominates the material.  The evaluation of sources was 
mainly experienced as something that students’ were unable to master and was rarely 
mentioned as an object of teaching. The overall impression of experiences of teaching 
contents was a focus on procedural matters, i.e. choosing the ‘right’ source, finding the 
‘right’ answer or using a tool in the ‘right’ way. More abstract concepts linked to 
conscious relevance judgements, the critical evaluation of sources or the relationship 
between information seeking and various contexts seldom emerged in our material. 
 
Thus, while project participants emphasized the importance for students to learn to 
reflect on their own learning and actions, to formulate relevant research questions, to 
use time effectively, to critically evaluate their sources, and to analyze and synthesize 
information from a variety of sources, these issues rarely appeared in participants’ 
descriptions of teaching content. 
 
A comparison between the categories of experiences of teaching contents and the 
categories of experiences of the intended objects of learning (learning goals) as well as 
the expressed assessment criteria, indicates a striking lack of consistency. There is 
hardly any correlation between experiences of teaching content and conceptions of 
goals and assessment criteria, besides the relationship between citing sources as 
teaching content and a correct bibliography as an assessment criterion. 
 
One particularly interesting finding from the study is the identification of three 
different ways of conceptualising students’ ways of mastering the critical evaluation of 
sources, as; (a) a process of maturity, (b) a personal characteristic, and (c) a process of 
conscious learning. Experiences according to a- and b- categories, i.e. the critical 
evaluation of sources as a matter of maturity or a personal characteristic, were much 
more salient in our material than the c-conception; that a critical approach to sources is 
the result of a process of conscious learning. The a- and b-categories implied that the 
teaching of the critical evaluation of sources was viewed as impossible or meaningless 
or frustrating. This means that students’ possibilities to learn critical approaches to 
sources in school may be hampered by teachers’ and librarians’ views that this ability 
is a futile object of teaching. The c-category implied serious and systematic efforts to 
teach the critical evaluation of sources, but as already mentioned, there were few 
examples of this view in our study. 
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Findings further indicate that cooperation between librarians and teachers is 
experienced as (a) division of work tasks or (b) possibilities of crossing boundaries, or 
(c) possibilities of learning and development. While the a-category identifies 
differences between the two professions as obstacles for cooperation the b- and c-
categories viewed differences in competencies as offering a particular potential for 
creative innovation. 
 
Discussion and conclusions of IDOL findings 
Experiences of teaching content as revealed in these findings indicate that teaching 
practices are highly restricted with regard to models and theories of information 
seeking. Conclusions from the IDOL study are that the mediation of information 
seeking requires deliberate reconsideration as far as teaching contents and methods are 
concerned, and the development of a more complex awareness of what it means to be 
information literate. The rich descriptions of variation resulting from the IDOL project 
combined with a research based theoretical view of information seeking provide well 
grounded proposals for the development of the didactics of information seeking.  
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l 1 Inledning och bakgrund 
 
1.1 Inledning 
Projektet Informationssökning, didaktik och lärande (IDOL) tar sin utgångs-
punkt i frågor om informationssökning och lärande i skolan och problem som 
grundas i såväl tidigare forskning som yrkeserfarenhet bland praktiskt 
verksamma lärare och bibliotekarier. Forskningsprojektet har pågått 2001-2004 
och finansierats med forskningsmedel från först Skolverket (2001-2002) och 
därefter Myndigheten för skolutveckling (2003-2004). Projektet knyter an till 
Skolverkets forskningstema ”Kunskapsutveckling i mötet mellan praktik och 
teori”1. Studieobjektet har hämtats från gränslandet mellan biblioteks- och 
informationsvetenskap och pedagogik och de två forskarna arbetar inom var och 
en av dessa discipliner. Projektet bygger vidare på forskning om informations-
sökning och lärande som studerats utifrån ett lärandeperspektiv (Alexandersson 
& Limberg 2004; Limberg 1998). IDOL-projektet har utgått ifrån undervis-
ningens perspektiv. Resultaten från dessa studier med olika perspektiv skapar 
tillsammans en fördjupad och nyansrik bild av samspel mellan informations-
sökning och lärande i skolan, där olika erfarenheter förbundna med elevers, 
lärares och bibliotekariers praktiker framträder och belyser varandra. Härigenom 
skapas förutsättningar för utveckling av verksamheterna i riktning mot mera 
medvetet uppmärksammande av de svårigheter, och mera systematiskt utnyttjan-
de av de möjligheter, som forskningsresultaten visar på.  
 
1.2 Bakgrund 
Förändrade synsätt på lärande och undervisning har under de senaste 
decennierna bidragit till tillämpandet av elevaktiva arbetsformer och en 
förskjutning av uppmärksamheten från undervisning mot lärande i skolan (jfr 
Entwistle 1986). Undervisning och lärande med utgångspunkter i frågor och 
problem, där elever utnyttjar en mångfald informationskällor för sitt 
kunskapande har alltmera ersatt katederförmedlad undervisning i skolan. Under 
de senaste tio åren har villkor och förutsättningar för lärande och undervisning 
förändrats dramatiskt med det ökade bruket av ny informations- och kommu-
nikationsteknik (IKT) i skolor och i samhället för övrigt. Frågor om hur 
människor lär, när informationen blir oöverskådlig, och hur människor kan 
skapa ”sammanhang mellan disparata informationsbitar så att det som blir 
resultatet är användbart och produktivt i en social praktik” (Säljö 2000, s 242) 
ligger som grund för IDOL-projektets inriktning på undervisning i informations-
sökning och informationsanvändning. Enligt Carlgren & Marton (2000) är 
skolans uppgift i kunskapssamhället inte att tillhandahålla information utan 

                                                 
1 Skolverket, Utlysning av forskningsmedel våren 2000 
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”snarare att utveckla redskap och kompetenser för att kunna hantera och värdera 
information.” (s 190) 
 
Ett viktigt led i sådant lärande berör hur elever bär sig åt när de utnyttjar 
information för att skapa kunskap. Både äldre och nyare undersökningar tyder 
på att det finns åtskilliga problem förknippade med sådant lärande (Alexan-
dersson & Limberg 2004; Limberg, Hultgren & Jarneving 2002; Naeslund 2001; 
Nissen 2002; Zweizig 1999). Problemen berör en rad frågor kopplade till 
arbetssätt där inlärningsuppgifterna är så beskaffade att de kräver att eleverna 
själva skall söka och skaffa material och med hjälp av detta bilda kunskap. I 
projekt LÄSK (Lärande via skolbibliotek) visade Alexandersson och Limberg 
(2004) att elevaktiva arbetssätt karaktäriseras av att lärare och elever riktar 
huvuddelen av sitt intresse mot teknik och procedurer och mot själva arbets-
ordningen, medan kunskapsinnehållet i de uppgifter som eleverna arbetar med 
tenderar att förbises. Informationssökning likställs med sökande efter enkla 
fakta. Ett problem gäller mängden tillgänglig information. I dagens internet-
uppkopplade skolor råder inte brist på information utan tillgång till närmast 
obegränsade informationsmängder. Detta ställer krav på kvalificerad förmåga att 
sovra, värdera och kritiskt granska information från olika källor och att bearbeta 
dem i ett meningsskapande arbete, men elevernas redovisningar består inte 
sällan av textbitar som klippts ut från olika källor och flyttats in i deras egna 
rapporter (ibid.).  
 
I utvärderingen av en storsatsning på datorstödd undervisning med medel från 
KK-stiftelsen pekade Naeslund (2001) på att arbetssättet ledde till en extrem 
individualisering med följd att gemensamt lärande i klassrummet ersattes av att 
elever arbetade enskilt, var och en med sitt ämne och sina frågor i sin egen takt. 
Detta individualiserade lärande innebär, enligt Naeslund, dels att eleverna inte 
lär i samspel med varandra dels att lärare ”abdikerat” från uppgiften att visa sig 
kunniga på olika områden och att dela med sig av sina kunskaper till eleverna. 
Naeslund hävdar att frånvaron av kollektivt lärande inverkar menligt på 
kunskapsbildningen i skolan (ibid. s 85-87). Han lyfter också fram elevernas 
bristfälliga förmåga att söka information via datorn (ibid. s 108-109). Ingenting i 
Naeslunds utvärdering tyder på att detta problematiserades i försöksskolan. 
Däremot visar utvärderingen att som ”’källeverantör’ får läraren hämta använd-
bara böcker, lokalisera rätt sidor och spåra användbara texter på nätet” (ibid. s 
68). 
 
Resultat från flera tidigare studier av elevers informationssökning och lärande i 
skolan tyder på att ”forskningsbaserade” arbetssätt förorsakar allvarliga svårig-
heter främst för lågpresterande och ”svaga” elever. Exempelvis hävdar Naeslund 
(2001) att prestationsklyftorna mellan elever ökar med denna pedagogik och att 
elever som har bristfällig läsförmåga inte kan tillgodogöra sig information från 
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exempelvis Internet (s 43-44, 97-98, 139). Studier som undersökt elevers 
utveckling av förmågan att söka och använda information har i flera fall visat på 
en bristande progression genom skolåren (Alexandersson & Limberg 2004, s 
114-115; Jedeskog 2002, s 127). Detta innebär att elevernas förmåga i detta 
avseende framstår som statisk, att de faktiskt inte utvecklar olika förmågor att 
söka och använda information på successivt mera kvalificerade sätt. 
 
Förmågan att effektivt kunna söka och använda information benämns numera 
ofta med termen informationskompetens, en översättning av den amerikanska 
termen information literacy. Sedan slutet av 1980-talet har termen använts för 
att beteckna kunskaper och färdigheter i informationssökning som anses 
väsentliga för medborgare i informationssamhället och för livslångt lärande. 
Vilka innebörder detta begrepp har råder det delade meningar om, men i 
litteraturen framstår en central betydelse av begreppet som att kunna söka, finna, 
värdera och använda informationskällor på ändamålsenliga och effektiva sätt 
relaterat till ett problem eller en uppgift (jfr Breivik 1998; Limberg, Hultgren & 
Jarneving 2002, kap. 5; Sundin 2005)2. 
 
De problem som framkommit i tidigare forskning om informationssökning och 
lärande och som antytts ovan kan ses ur olika perspektiv, dels utifrån elevernas / 
de lärandes perspektiv, dels utifrån undervisande lärares och bibliotekariers 
perspektiv. Medan en huvuddel av tidigare forskning ägnats åt att studera 
elevers informationssökning i samband med skoluppgifter (Hultgren & Limberg 
2003; Limberg, Hultgren & Jarneving 2002, kap. 4) finns ett mera begränsat 
antal studier som tar sin utgångspunkt i ett undervisningsperspektiv (Limberg, 
Hultgren & Jarneving 2002, kap. 5).  
 
Ur lärares och bibliotekariers perspektiv handlar problemet om att utveckla och 
tillämpa ändamålsenliga metoder för undervisning, då elever arbetar 
undersökande och förutsätts söka information självständigt. Det gäller vidare att 
identifiera ett kunskapsinnehåll för undervisning i informationssökning. Bland 
yrkesverksamma råder stor osäkerhet i många skolor. Goda exempel finns (t ex 
Limberg 1998), men också villrådighet och brister. Ett rimligt mål för under-
visningen, som överensstämmer med övergripande mål enligt våra svenska 
läroplaner, vore att elever under skoltiden utvecklar informationskompetens (jfr 
Rask 2000). En tänkbar orsak till villrådigheten är den ovan nämnda osäkerheten 
om vad informationskompetens är. Ett annat problem är att undervisning i 
informationssökning ofta tillämpar en konventionell metodik, där tekniska 
procedurer betonas och där normativa modeller får stort utrymme (Bruce 1997; 
Kuhlthau 1993, 2004; Limberg 1998; Sundin 2005). Behov att förbättra 

                                                 
2 Begreppet informationskompetens behandlas utförligare i kapitel 2 och 3 
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kvaliteten i samarbetet mellan lärare och bibliotekarier är ytterligare en aspekt 
på problemet. 
 
Ett återkommande tema i många studier av elevers informationssökning via 
Internet är att de flesta elever, inte bara lågpresterande, är beroende av goda 
stödjande strukturer för att bli framgångsrika och kunniga i informationssökning 
och självständigt lärande (bl a Alexandersson, Linderoth & Lindö 2001; 
Alexandersson & Limberg 2004; Best 1990; Dysthe 1996; Gordon 1999; 
Jacobson & Ignacio 1997; Naeslund 2001; Williams & Wavell 2001). I IDOL-
projektet betraktar vi stödjande strukturer som en del av undervisningen. 
 
Med en sammanfattning av ovan antydda problem och skisserade 
utgångspunkter kan IDOL-projektets övergripande forskningsproblem formu-
leras i följande termer: Hur ser lärare och bibliotekarier på undervisning i 
informationssökning och vad menar de att deras elever bör lära sig? Vilka 
synsätt på informationssökning ligger till grund för deras undervisning? 
 
1.3 Projektets syfte 
Projektet syftar till att utforska kunskapsinnehåll och metoder för undervisning i 
informationssökning och har genomförts i samspel med praktiskt verksamma 
bibliotekarier och lärare vid ett urval skolor. Projektet knyter an till Skolverkets 
forskningstema “Kunskapsutveckling i mötet mellan praktik och teori”3. Ett 
delsyfte är att stimulera till förändringar i undervisningen under projekttiden. 
 
En grundläggande ambition i projektet är att studera variation i sätt att se på 
undervisningen. Detta bryter delvis med traditionen att undervisa om 
informationssökning som generella färdigheter, där målet är att elever skall lära 
sig att tillämpa en generell modell eller ordning för informationssökning (jfr 
Breivik 1998; Eisenberg & Berkowitz 2000; Kuhlthau 1993, s 11).  
 
I konsekvens med vår avsikt att studera variation har vi valt en fenomenografisk 
forskningsansats (jfr nedan Kapitel 3). Den fenomenografiska ansatsen innebär 
att vi utforskar variationer i hur undervisning i informationssökning uppfattas 
och erfars av lärare och bibliotekarier.  
 
Projektets övergripande forskningsproblem har operationaliserats i följande 
frågeställningar: 
 
1) Vilka variationer förekommer i lärares och bibliotekariers sätt att erfara 

undervisning i informationssökning? 

                                                 
3 Skolverket, Utlysning av forskningmedel 2000 
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2) Vad ser lärare och bibliotekarier som kvalitet i informationssökning och hur 
bedömer de kvaliteten i elevers informationssökning och lärande? 

3) Hur ser lärare och bibliotekarier på sitt inbördes samarbete vid undervisning i 
informationssökning? 

4) Hur förändras lärares och bibliotekariers uppfattningar av undervisning i 
informationssökning under projekttiden? 

 
Projektets frågeställningar fokuserar på tre centrala dimensioner av under-
visningen: innehåll, metoder och bedömning. Frågeställning 1 inriktas mot 
undervisningens vad och hur, dvs. mot vilket kunskapsinnehåll som ryms i 
undervisningen, enligt våra projektdeltagare, och hur lärare och bibliotekarier 
ser på metoder för undervisningen. Frågeställning 2 berör deltagarnas syn på det 
avsedda kunskapsinnehållet och kvalitativa skillnader mellan vad elever lär sig 
om informationssökning. Frågeställning 3 avser att belysa en väsentlig dimen-
sion i undervisning i informationssökning, nämligen samarbete mellan personer 
med olika yrken och olika professionell expertis. Bibliotekarier tar som regel 
stort ansvar för undervisningen i informationssökning och läraren överlåter 
därmed ansvar för en del av undervisningen, vilket i sin tur kräver samarbete 
mellan personer med olika yrken och kompetenser. Frågeställning 4 är 
förknippad med projektets delsyfte att studera förändring över tid, när det gäller 
undervisning i informationssökning. Detta delsyfte har i projektet inneburit en 
inriktning inspirerad av aktionsforskning (jfr nedan under Forskningsansats). 
 
1.4 Centrala begrepp 
Begreppet didaktik, som förekommer i projektets titel, står för “undervisnings-
konsten” och “informationssökningens didaktik” betyder således “konsten att 
undervisa i informationssökning”. I didaktiken uppmärksammas både undervis-
ningens vad (och varför), dvs. kunskapsinnehåll, och undervisningens hur, dvs. 
metoder för undervisning om ett visst innehåll. 
 
Informationssökning ses i studien i vidare bemärkelse än IKT- eller datorbaserad 
sådan, dvs. sökning och användning av information oberoende av om källan är 
elektronisk, tryckt eller en person som lämnar muntlig information. Dator-
baserad informationssökning ägnas dock stort intresse i projektet. Vad begreppet 
informationssökning inkluderar avgörs delvis av vad och hur intervjupersonerna 
i studien talar om saken. En kort ytterligare precisering av begreppet följer i 
avsnitt 2.1.1. I projektet studeras både informationssökning och informations-
användning. Vid studier av samspel mellan informationssökning och lärande 
framträder användningen av information som särskilt väsentlig (jfr Limberg 
1998). Det är dock problematiskt att klart särskilja informationssökning från 
användning av information; dessa båda ses som sammanvävda delar av 
informationssökning i samband med komplexa inlärningsuppgifter. Genom-
gående i rapporten avses både sökning och användning av information, när vi 
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använder termen informationssökning. I fall då distinktionen mellan sökning och 
användning av information är väsentlig för sammanhanget framgår detta av 
texten. 
 
Lärande definieras i studien enligt ett fenomenografiskt synsätt, dvs. förändring 
av sätt att förstå eller erfara ett specifikt fenomen, exempelvis informations-
sökning. Lärandets innehåll, objektet för lärande, och strukturen för hur någon 
tänker om detta innehåll konstituerar tillsammans inlärningsinnehållet. Det 
objekt för lärande som vårt forskningsintresse riktas mot är informa-
tionssökning. (Jfr vidare i kapitel 3) 
 
Termen pedagog används i rapporten för att beteckna både lärare och 
bibliotekarier, eftersom studiens kunskapsintresse riktas mot sådan undervisning 
som båda yrkesgrupperna arbetar med. Termerna lärare och bibliotekarie 
betecknar specifikt personer verksamma inom det ena eller det andra yrket. 
 
Samarbete är ett centralt begrepp i studien, eftersom en av frågeställningarna rör 
hur lärare och bibliotekarier ser på sitt inbördes samarbete vad gäller 
undervisning i informationsökning. Samarbete kan i sig ges olika tolkningar och 
innebörder. I denna studie används ordet i vardaglig bemärkelse och ges en 
allmän betydelse av att tillsammans utföra ett arbete mot gemensamma mål. 
Lärares och bibliotekariers gemensamma arbete består här i att undervisa elever 
i informationsökning. 
 
Undervisning 
Projektets forskningsintresse riktas mot undervisning i informationssökning. Vi 
använder termen undervisning för att beteckna de insatser lärare och 
bibliotekarier gör för att underlätta elevers lärande. Detta innebär bl a att 
undervisning inkluderar handledning. Det innebär vidare att undervisning kan ha 
formen av lärares genomgångar inför hel klass eller grupper av elever men inte 
begränsas till detta utan uttrycks också i former av muntliga och skriftliga 
instruktioner till eleverna, olika former av stödstrukturer, rådgivning och tips 
riktade till individer eller små grupper av elever. Vi tillämpar en process-
orienterad syn på undervisning som omfattar planering, formulering av mål, 
urval av innehållstoff, val av metoder, genomförande, kvalitetsbedömning av 
inlärningsresultat och utvärdering (jfr Ramsden 1992). En utförligare diskussion 
av relationen mellan begreppen undervisning och handledning följer i kapitel 3.  
 
En samlingsterm för att beteckna undervisning i informationssökning och som 
ofta används av bibliotekarier är användarundervisning, en översättning av den 
engelska termen user education. Ordet betecknar den verksamhet som bibliote-
karier bedriver då de undervisar användare (elever, studenter, forskare) om hur 
bibliotek och informationssystem (t ex databaser, söktjänster på World Wide 
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Web) kan användas. Termen användarundervisning kan beteckna all biblioteks-
relaterad undervisning oavsett innehåll. 
 
1.5 Rapportens uppläggning 
Efter att i kapitel 1 ha tecknat problemet och formulerat projektets syfte ägnar vi 
kapitel 2 åt en forskningsöversikt som redovisar forskningsläget på området 
undervisning i informationssökning och därmed skapar en del av utgångspunk-
terna för projektets uppläggning och inriktning. Projektets teoretiska utgångs-
punkter, hämtade från fenomenografi, utbildningsvetenskap och teorier om 
informationssökning och informationskompetens presenteras i kapitel 3. 
Uppläggning och genomförande av den empiriska undersökningen är ämne för 
kapitel 4 och de empiriska resultaten presenteras i kapitel 5. Rapporten avslutas 
med kapitel 6, där innebörder av resultaten diskuteras och slutsatser dras både 
med avseende på teori och praktik. 
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Kapitel 2 Forskningsöversikt 
 
Tidigare forskning om undervisning i informationssökning identifierar en rad 
problem förknippade med sådan undervisning. De omtalade problemen gäller 
både innehåll i och metoder för undervisningen.4 Frågan om innehåll i 
undervisningen är intimt förknippad med frågan om hur man ser på objektet för 
lärande, informationssökning; vad är informationssökning och hur kan informa-
tionssökning göras till undervisningsinnehåll?  
 
Annat kunskapsinnehåll, sådant som eleverna förväntas lära sig i sina olika 
projekt- och temaarbeten, t ex ”1900-talets konflikter”, uppmärksammas inte 
specifikt i studien. En konsekvens av denna inriktning är att tidigare studier av 
lärares syn på undervisning i vidare bemärkelse endast berörs marginellt. 
Forskningsöversikten avgränsas till tidigare studier av lärares syn på under-
visning i mera snäv bemärkelse för att skapa en fond för förståelsen av IDOL-
projektets specifika forskningsfråga om undervisning i informationssökning. 
 
Nedan presenterad forskning har använts för att formulera både uppläggning av 
och inriktning på IDOL-projektet. Översikten har tematiserats med utgångs-
punkt i våra frågor om innehåll och metoder i undervisningen, bedömning av 
kvalitet i informationssökning och samarbete mellan lärare och bibliotekarier 
vid sådan undervisning. 
 
2.1 Informationssökning och informationskompetens 

2.1.1 Informationssökning 
Forskning om informationssökning är ett delområde i biblioteks- och informa-
tionsvetenskap som behandlar studier av hur människor söker och använder 
information. Särskild tonvikt läggs vid hur informationssökning kan förstås i sitt 
sociala, institutionella och kulturella sammanhang, såsom i bibliotek och skolor, 
på arbetsplatser och i vardagsliv. På detta område utforskas bland annat frågor 
som rör individers och gruppers informationssökning i relation till deras lärande. 
Därmed fokuseras pedagogiska aspekter på informationssökning och 
informationsanvändning, med särskilt beaktande av de förändrade förut-
sättningar som informations- och kommunikationsteknikens framväxt innebär.  
 
Här är inte avsikten att presentera en översikt över hela forskningsfältet utan 
endast att något ytterligare precisera vad begreppet informationssökning innebär 
i föreliggande rapport. För ändamålet har vi valt att ta fasta på Tom Wilsons 
(1999) analys av forskningsbaserade modeller av informationssökning, där han 
                                                 
4 För en utförlig översikt av forskning om undervisning i informationssökning hänvisas till Limberg, 
Hultgren & Jarneving (2002), särskilt kapitel 5 
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reder ut distinktioner mellan studier av information searching, information 
seeking och information behaviour5. Wilson menar att termen informations-
beteende (information behaviour) är den bredaste beteckningen och i sig 
inrymmer forskning om information seeking och searching. Vid studier av 
information searching, med det smalaste forskningsintresset enligt Wilson, 
fokuseras huvudsakligen interaktionen mellan användare och informations-
system/gränssnitt vid datorbaserad informationssökning, medan studier av 
information seeking inriktas mot serier av sökningar relaterade till samma upp-
gift eller problem (ibid. s 262-263). Vid studier av informationssökning i skolan 
är forskningsintresset ofta riktat mot den senare typen, information seeking, som 
innebär serier av informationssökningstillfällen kopplade till en inlärnings-
uppgift. I IDOL-projektet uppmärksammas informationssökning som objekt för 
undervisning och lärande, vilket innebär att många olika dimensioner av 
informationssökning kan bli föremål för intresset (jfr nedan avsnitt 2.1.6 och 
kap. 3). I den empiriska undersökningen har intervjusamtalen tagit sin utgångs-
punkt i arbeten som lärare och bibliotekarier genomfört med sina elever och som 
därför kan knytas till informationssökning som seeking.6

2.1.2 Från bibliotekskunskap till informationskompetens 
I den biblioteks- och informationsvetenskapliga litteraturen och traditionen kan 
vi spåra en utvecklingslinje från undervisning i bibliotekskunskap till lärande av 
informationskompetens, där förändrade synsätt kommer fram genom bruk av nya 
termer som återspeglar en diskussion om förändrade mål och innehåll i 
undervisningen7. Dessa förändrade synsätt är föranledda av förändringar i 
omvärlden som i hög grad beror av IKT-utvecklingen men också av skiftande 
pedagogiska teorier och praktiker. Utvecklingen från bibliotekskunskap till 
informationskompetens har inneburit en kvalitativ förändring, eftersom det 
senare begreppet kommit att omfatta olika färdigheter och förmågor som knyts 
till lärandeprocesser i vidare bemärkelse, dvs. alla faser i ett undersökande 
arbetssätt, inte begränsat till bibliotek eller till informationssökningsfasen i ett 
arbete. En konsekvens blir att undervisningsmålen förskjuts från ett fokus på att 
undervisa om specifika redskap som bibliografier, databaser eller söktjänster till 
ett fokus på elevernas tankeprocesser kopplade till förmåga till kritiskt tänkande 
(Craver 1989; Mancall, Aaron & Walker 1986; Stripling 1988; Todd 1998).  

                                                 
5 På svenska språket är det svårt att skilja mellan information searching och information seeking, 
eftersom vi inte har motsvarande nyanser i olika termer. Vi talar på svenska om informationssökning 
för båda typerna.  
6 En precisering av mera teoretiska innebörder av fenomenet informationssökning i IDOL-studien 
finns i avsnitt 3.1.1 
7 En utförligare genomgång den historiska utvecklingen från bibliotekskunskap till 
informationskompetens finns i Limberg, Hultgren & Jarneving (2002), ss 96-101 
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2.1.3 Informationskompetens 
I denna rapport använder vi omväxlande termerna informationssökning, 
informationsanvändning och informationskompetens, vilket kräver ett klar-
görande. I olika definitioner av informationskompetens – och det finns många – 
nämns förmågan att identifiera ett informationsbehov och att söka, finna, 
värdera och använda informationen effektivt (ACRL 2000; ALA 1989). Vissa 
definitioner framhäver att informationskompetens är förmåga till lärande (t ex 
Kuhlthau 1993, s 3) och en del dokument kopplar betydelsen av informations-
kompetens till olika kontexter som livslångt lärande i kunskapssamhället, 
forskning, kompetensutveckling i yrkeslivet, demokratisk samhällsutveckling 
(Lupton 2004, s 9-11). Minsta gemensamma nämnaren i samtliga definitioner 
kretsar kring att söka, finna, kritiskt värdera och använda information för olika 
ändamål i utbildning, arbetsliv och samhällsliv (ibid.). I en publikation från KK-
stiftelsen skriver en lärare om ”den fjärde basfärdigheten” som att kunna 

 
söka och samla, sålla och sovra, sortera och strukturera, 
systematisera och sammanställa framtidens information på ett sådant 
sätt att den omvandlas till denna nödvändiga kunskap. Dessa åtta S 
är så viktiga att de måste börja betraktas som den fjärde 
basfärdigheten – och därmed viktas lika med de tre traditionella – 
läsa, skriva och räkna. (Rask 2000, s 15) 

 
IDOL-projektet forskningsintresse riktas mot undervisning i informations-
sökning och informationsanvändning, där målet är att elever skall utveckla 
kunskaper om och förmågor att söka och använda information på kvalificerade  
undervisningen successivt skall utveckla informationskompetens. Uppfattningen 
av informationskompetens som objekt för lärande kan jämföras med resultaten 
från en studie av Lupton (2004) som visade att högskolestudenter uppfattade 
informationskompetens som en dimension i lärandeprocessen under arbetet med 
en uppsats. Grundat i här redovisad forskning ser vi informationskompetens som 
objekt för lärande och som ett sammanfattande begrepp för olika dimensioner i 
förmåga att söka och använda information. Vi betraktar det som angeläget att 
fånga och beskriva synsätt på undervisning i informationssökning för att 
identifiera möjliga kunskapsinnehåll i sådan undervisning. 

2.1.4 Forskning om informationskompetens 
I översikter av forskning om informationskompetens diskuterar Bruce (2000a, 
2000b) en framväxande kollektiv kunskap om fenomenet och nämner att 
forskningen sker inom såväl biblioteks- och informationsvetenskap som peda-
gogik. Enligt Bruce bedrivs denna forskning av få forskare i olika delar av 
världen – Australien, Sydafrika, USA och Norden. Forskningen behandlar 
begränsade frågor framför allt om vad informationskompetens är och hur 
undervisning för att stödja informationskompetens skall formas och genomföras. 
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Bruce efterlyser forskning bl a om förhållandet mellan informationskompetens 
och lärande, informationskompetens i olika kulturer, liksom genusaspekter och 
samhällsperspektiv på fenomenet.  
 
Det finns numera en mycket omfattande litteratur om informationskompetens 
(jfr t ex Marcum 2002). En Googlesökning på ”information literacy education” 
gav 6990 träffar och samma termkombination utan citationstecken gav 16 100 
000 träffar. En sökning på svenska sidor på informationskompetens gav 8180 
träffar och termkombinationen informationskompetens undervisning gav 604 
träffar8. En snabb genomgång av svenska sidor visar att det merendels är 
bibliotek och bibliotekarier som skapat sidorna. Det är särskilt högskolebibliotek 
och skolbibliotek som är värdar för sidorna och som driver frågor om 
informationskompetens. Dessa intryck bekräftas av att man i USA talar om 
bibliotekarierörelsen (”the movement”, jfr Marcum 2002, s 1) för informations-
kompetens. I en aktuell artikel hävdar Sundin (2005) att bibliotekariers 
betonande av betydelsen av informationskompetens och bruket av termen i 
högskolebiblioteks användarundervisning kan ses som en kamp om professionell 
expertis, där bibliotekarier strävar efter att utöka sitt verksamhetsområde i en 
pedagogisk riktning. Denna tolkning har betydelse för IDOL-projektets 
forskningsfråga om hur lärare och bibliotekarier ser på sitt inbördes samarbete. 
 
I konsekvens med IDOL-projektets forskningsintresse att studera variationer i 
synsätt på undervisning i informationssökning har vi valt att särskilt fokusera 
tidigare studier som behandlar informationssökning och informationskompetens 
som objekt för lärande och som ger utrymme för varierade innehåll i 
undervisning och lärande. Övriga texter om informationskompetens som berörs 
fyller främst en funktion som jämförelse för att illustrera skilda synsätt på 
informationskompetens. 

2.1.5 Informationskompetens och lärande 
I Marcums ovan nämnda analys av forskning om informationskompetens 
(Marcum 2002) kritiserar författaren det dominerande synsättet på informations-
kompetens som ”förmåga till informationsbearbetning” (information processing) 
och dess underliggande antaganden hämtade från kognitionsvetenskap och 
forskning om människa-datorinteraktion. Enligt Marcum innebär ”process-
paradigmet” (information-processing paradigm) en modell som beskriver hur 
information passerar genom olika stadier från oorganiserade data via uppfattade 
data till organiserad information och slutligen till kunskap (ibid. s 3) och han 
menar att modellen är alltför begränsad och primitiv för att beskriva fenomenet 
informationskompetens. Marcum förespråkar alternativa hållningar som betonar 
”literacy”-komponenten i information literacy/informationskompetens och 

                                                 
8 Sökningarna gjorda 2005-05-13 
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därmed sammanhängande inriktning mot lärande (ibid.). Vi ser Marcums 
betoning av lärande-komponenten i informationskompetens som relevant för 
IDOL-studien, eftersom den dels innebär nära kopplingar mellan informations-
sökning, informationsanvändning och kunskapsbildning, dels understryker att 
informationskompetens liksom andra kompetenser, är något som människor lär 
sig, dvs. informationskompetens ses som objekt för lärande. 
 
I sin avhandling The Seven Faces of Information Literacy studerade Bruce 
(1997) högskollärares och bibliotekariers uppfattningar av informations-
kompetens utifrån ett intresse att avgränsa och precisera informationskompetens 
från andra närliggande fenomen som livslångt lärande, kritiskt tänkande, 
datorkompetens eller IT-kompetens. Resultatet av Bruces studie presenterades i 
sju kategorier som beskriver sju olika sätt att förstå fenomenet. Informations-
kompetens uppfattas som förmåga att: 
 

1. använda IT för att söka och förmedla information 
2. finna informationskällor 
3. genomföra informationssökningsprocesser 
4. kontrollera information 
5. skapa en egen kunskapsbas på ett nytt intresseområde 
6. arbeta med kunskap och personliga perspektiv för att utveckla ny 

kunskap  
7. använda information klokt för andras bästa (Bruce 1997, s 110) 

 
Kategorierna är hierarkiskt relaterade till varandra med kategori 1 underst och 
kategorierna 6 och 7 som sidoordnade på den högsta nivån. Den hierarkiska 
strukturen motsvaras av att de högre kategorierna är mera komplexa och 
innehåller fler dimensioner än de på lägre nivåer. Kategorierna skiljer sig också 
åt genom att information uppfattas på olika sätt. Kategori 1-4 betraktar 
information som objektiv och som något som finns i världen utanför 
informationssökaren. Uppfattningen enligt kategori 5 ser information som 
subjektiv och konstruerad av individen. I kategorierna 6 och 7 uppfattas 
information som en relation mellan informationssökaren och omvärlden (Bruce 
1997, s 115).  
 
Bruce beskrivningskategorier skapar en mångfacetterad bild av informa-
tionskompetens som skiljer sig markant från mera behaviouristiskt inriktade 
listor över färdigheter som en informationskompetent person skall kunna klara 
av (t ex ACRL 2000). En skillnad mellan listor över färdigheter och Bruces 
beskrivningskategorier är att de senare inbjuder till olika sätt att förstå 
informationskompetens, inte begränsar sig till yttre färdigheter eller beteenden 
som kan observeras och mätas. Bruce lyfter också fram sociala dimensioner i de 
olika uppfattningarna, där informationskompetens ses som ett kollektivt ansvar, 
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medan den i annan litteratur oftast ses som individuell färdighet (Bruce 1997, s 
161). Ytterligare en viktig skillnad mellan informationskompetens enligt Bruce 
och många andra texter är att de senare ofta är skapade av experter på 
informationssökning (ofta bibliotekarier) utifrån deras egna kunskaper, medan 
Bruce beskrivning grundas i empiriska studier av hur en grupp informanter 
uppfattar fenomenet. Bruce resultat har givit oss redskap för att uppmärksamma 
olika dimensioner då vi identifierat kategorier av uppfattningar av undervisning i 
informationssökning i vårt material. 
 
I en studie av högskolestudenters sätt att erfara informationskompetens under 
arbetet med en uppsats fann Lupton (2004) att informationskompetens 
uppfattades som en del av själva studieuppgiften (information literacy as a 
learning approach). Informationskompetens beskrevs i tre kategorier  som (i) att 
söka faktaunderlag, (ii) att utveckla resonemang, och (iii) lärande som ett socialt 
ansvar. Faktaunderlag i kategori (i) var exempelvis att ta fram statistik, att 
urskilja åsikter och idéer, att söka efter olika perspektiv på ämnet i informa-
tionskällorna. Kategori (ii) att utveckla resonemang handlar om att lära sig om 
ämnet, att placera ämnet i ett sammanhang eller att ompröva tidigare 
resonemang. Kategori (iii) visar på synsätt som att ta ansvar i samhället och att 
påverka social och politisk förändring (ibid. s 53). Lupton understryker att 
huvudpoängen med hennes resultat är att de visar på kopplingen mellan 
informationskompetens och lärande relaterat till en specifik uppgift. Ett sådant 
synsätt innebär att informationskompetens inte kan isoleras från den kontext 
som utgörs av lärandets innehåll, villkor och sammanhang. Informations-
kompetens blir med detta synsätt intimt knuten till uppgiftens karaktär och 
sammanhang. I IDOL-projektet betraktar vi elevers informationssökning som 
integrerade men urskiljbara delar av deras inlärningsuppgifter. I våra intervjuer 
med lärare och bibliotekarier har vi därför tagit utgångspunkt i konkreta arbeten 
som de genomfört med sina elever på olika ämnesområden. 

2.1.6 Informationssökning, informationsanvändning och lärande 
Luptons studie (2004) av informationskompetens gjordes utifrån studenternas 
perspektiv (jfr ovan). En tidigare studie ur ett lärandeperspektiv genomfördes av 
Limberg (1998) som i sin avhandling om samspel mellan informationssökning 
och lärande utforskade och beskrev elevers varierade uppfattningar av 
informationssökning. Fem olika dimensioner i informationssökning identifie-
rades: relevanskriterier, informationsmättnad, informationsöverflöd, kognitiv 
auktoritet och bias. Varje dimension resulterade i beskrivningen av två eller tre 
kategorier av sätt att erfara den specifika dimensionen, exempelvis relevans-
kriterier, inalles tretton kategorier. Ur dessa tretton kategorier identifierades ett 
variationsmönster på överordnad nivå som resulterade i tre aggregerade kate-
gorier av sätt att erfara informationssökning: A. Informationssökning som 
faktasökning; B. Informationssökning som att väga källor mot varandra för att 
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kunna ta ställning i en kontroversiell fråga; C. Informationssökning som att 
granska och analysera för att förstå en kontroversiell fråga (Limberg 1998, 
särskilt kapitel 6). Resultaten av analysen av samspelet mellan olika sätt att 
erfara informationssökning och elevernas inlärningsresultat visar att en uppfatt-
ning av informationssökning som faktasökning inte är ändamålsenlig för en 
komplex inlärningsuppgift. Uppfattningen av informationssökning som ”att 
granska och analysera” samspelade med ett kvalificerat inlärningsresultat. Se 
Tabell 2.1 nedan.  
 
 

Kategori Informationssökning  Inlärningsresultat 
 

A 
Faktasökning, finna det rätta 
svaret eller säkra bevis 

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

 
B 

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

Konsekvenser av EU-
medlemskap relaterades till 
delämnet. EU uppfattades 
som huvudsakligen 
ekonomiskt samarbete 

 
 

C 

Att granska och analysera; 
kritisk granskning av olika 
informationskällor och 
samband mellan dem, att 
finna olika infallsvinklar, att 
genomskåda värderingar  

EU-medlemskap sågs som 
ett etiskt eller maktpolitiskt 
ställningstagande. EU 
uppfattades som ett 
maktblock 

Tabell 2.1 Samspel mellan uppfattningar av informationssökning &- användning och 
inlärningsresultat 
 
Resultaten visade således att kvaliteten på elevers informationssökning 
samspelade nära med kvaliteten i deras inlärningsresultat. En slutsats är att mål 
för undervisning i informationssökning bör vara att elever utvecklar en repertoar 
av olika sätt att förstå informationssökning för att kunna välja adekvata 
tillämpningar i förhållande till den fråga och den situation som informations-
sökningen avser (Limberg 1998, kap. 9). Bruce drar en liknande slutsats i sin 
studie av högskollärares uppfattningar av informationskompetens (1997, ss 169-
173).  
 
Kategorierna av uppfattningar av informationssökning från Limbergs avhand-
ling innebär en fördjupad teoretisk förståelse för informationssökningens 
komplexitet genom beskrivningen av variationer i fem olika dimensioner. I en 
yrkespraktik kan dessa fylliga beskrivningar användas vid undervisning i 
informationssökning på så sätt att pedagogen (lärare eller bibliotekarie) kan ta 
utgångspunkt i skilda synsätt för att visa på situationer och frågeställningar där 
de olika hållningarna/uppfattningarna är mer eller mindre ändamålsenliga. 
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Beskrivningskategorierna kan också användas vid bedömning av kvalitet i 
elevers informationssökning, eftersom de gestaltar skilda kvaliteter i infor-
mationssökning utifrån fem dimensioner. Föreliggande studie har inte syftat till 
att pröva huruvida lärare och bibliotekarier tillämpar beskrivningskategorierna i 
sin undervisning. Däremot låter vi resultaten från IDOL-studien belysas genom 
en diskussion med utgångspunkt i dessa kategorier (jfr nedan kapitel 6). 
 
2.2 Undervisningens innehåll och inriktning 
En utgångspunkt för vår studie är att pedagogers syn på informationssökning har 
betydelse för hur de undervisar och vad de undervisa om (t ex Cope 2000; 
Marton & Booth 1997; Moore 2000; Sundin 2005). Därför redovisar vi nedan ett 
antal studier av bibliotekariers och lärares syn på informationssökning.  

2.2.1 Bibliotekariers syn på undervisningens innehåll 
Det förekommer få studier av bibliotekariers syn på informationssökning och 
undervisning om densamma. Några forskare diskuterar risken med att 
bibliotekarier, då de undervisar i informationssökning, fokuserar alltför mycket 
på tekniska och proceduriella aspekter och därmed medierar en teknifierad syn 
på informationssökning, som kan hindra att användare (elever, studenter, lärare) 
lär sig förstå mera komplexa innebörder av fenomenet (Bruce 1997; Hjørland 
1997; Limberg 1998; Sundin 2005). I en studie av förändringar av bibliote-
kariers synsätt på undervisningen fann Kuhlthau och McNally (2001) att när 
bibliotekarier riktar sitt intresse mot elevernas lärande i stället för mot sin egen 
undervisning eller bibliotekets resurser så skapar det förutsättningar att utveckla 
kvaliteten i användarundervisningen. 
 
Olika problem och brister som uppmärksammats i forskningen gäller bl a att 
definiera vad informationskompetens är och i konsekvens med detta, vad som 
skall konstituera innehållet i undervisningen. Den ovan nämnda utvecklingen 
från bibliotekskunskap till informationskompetens har inneburit förändrade 
synsätt på önskvärt innehåll i undervisningen, eftersom det senare begreppet 
omfattar olika färdigheter och förmågor som knyts till lärandeprocesser i vid 
bemärkelse, inte avgränsat till informationssökning i bibliotek. En konsekvens 
blir att undervisningsmålen förskjutits från ett fokus på att lära sig om specifika 
redskap eller att ta sig fram i ett visst bibliotek till ett fokus på elevernas 
tankeprocesser kopplade till förmåga till kritiskt tänkande (Bruce 1997; Mancall, 
Aaron & Walker 1986; Pitts 1994).  
 
Med hänvisning till en rad forskare som studerat kritiskt tänkande och 
undervisning listade Mancall, Aaron & Walker redan 1986 tio olika färdigheter i 
kritiskt tänkande av vikt för förmåga att söka och använda information, bl a att 
kunna skilja fakta från värderingar, att avgöra en källas trovärdighet, att skilja 
relevant information från irrelevant sådan, att avslöja bias, att kunna skilja 
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vederhäftiga påståenden från icke vederhäftiga. Författarna 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 skall bidra till att stimulera utvecklingen av 
elevernas kritiska tänkande under hela skoltiden (Mancall, Aaron & Walker 
1986). Författarna argumenterar kraftfullt för en förändring av undervisning i 
informationssökning från ett fokus på att lokalisera källor och rätta svar till 
fokus som skall hjälpa eleverna att utveckla insikter, kunskaper och förmåga att 
lösa olika informationsproblem (ibid. s 23). Detta intresse för kopplingar mellan 
informationssökning och kritiskt tänkande återkommer i många studier under 
hela 1990-talet och kan relateras till senare forskning inriktad mot betydelsen av 
metakognition. Åtskilliga forskare hävdar att förmåga att reflektera över sitt eget 
lärande är ett kraftfullt redskap för att lära sig viktiga dimensioner i 
informationssökning (Fitzgerald 1999; Kuhlthau 1995; Rafste 1997; Stigmar 
2002). 
 
Sundins (2005) analys av högskolebiblioteks webb-guider är en aktuell och 
originell studie av bibliotekariers synsätt på informationssökning så som de 
uttrycks i handledningar på webben. Det innehåll och de hållningar till under-
visning i informationssökning som Sundin identifierar och beskriver bekräftar 
delvis ovan nämnda kritik av överdriven inriktning mot teknik och procedurer i 
användarundervisning (jfr nedan avsnitt 2.2.2). 
 
Sammanfattningsvis visar forskningen på behovet att utvidga innehållet i 
undervisningen i informationssökning så att det inte begränsas till specifika 
redskap utan också kommer att omfatta förmågor som knyts till kritiskt tänkande 
liksom till förståelse för innehållets och sammanhangets betydelse för 
informationssökningen. 

2.2.2 Inriktning i undervisningen 
Med anknytning till vad som sagts ovan om förskjutningen från biblioteks-
kunskap till informationskompetens har vi funnit några huvudlinjer i forsknin-
gen om skillnader i undervisningsinnehåll och inriktning knutna till de olika 
begreppen. Dessa skillnader ligger i linje med den distinktion som Carol 
Kuhlthau urskiljer mellan tre dominerande förhållningssätt till undervisning i 
informationssökning9: 
 
1. Källorienterad undervisning (source approach) som går ut på att lära elever 

att hitta och använda olika källor i ett specifikt bibliotek, t ex katalog, vissa 
bibliografier och ett urval användbara referensverk. Med en källorienterad 
undervisning kommer innehållet således att domineras av undervisning om 

                                                 
9 Kuhlthau hänvisar i sin tur till Tucket & Stoffle (1984) 
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olika källor, t ex specifika webb-platser, uppslagsverk eller tidskrifter och 
vägar att finna källorna.  

2. En stigfinnarmodell eller en snitslad bana genom biblioteket (pathfinder 
approach) som går ut på att lära ut sökstrategier, då biblioteket uppfattas som 
ett system där det gäller att ta sig fram genom att följa rätt ”stigar”, dvs. ha en 
överblick över olika sökverktyg och källtyper och en idé om en lämplig 
ordning att följa vid valet av olika slags källor i förhållande till den aktuella 
uppgiften / informationsproblemet. 

3. En processmodell (process approach) som bygger på uppfattningen av 
informationssökning som en process som går ut på lärande och problem-
lösning. Kuhlthau understryker hur viktigt det är att få elever att förstå 
informationssökningsprocessen som en meningsskapande process. (Kuhlthau 
1993, s 11-12; 2004, s 10-11) 

 
Modellerna motsvarar i grova drag den ovan skisserade utvecklingen från 
undervisning i bibliotekskunskap fokuserad på källor och bibliografiska redskap 
(jfr bl a Best, 1990) till en syn på informationssökning som en komplex process, 
där målet är att elever och studenter skall utveckla informationskompetens. 
Källorienterad undervisning kan jämföras med bibliotekskunskap och motsvarar 
det Kuhlthau talar om som ”det bibliografiska paradigmet” i biblioteks- och 
informationsvetenskap, fokuserat på källor och söktekniker. Även stigfinnar-
modellen hör hemma inom det bibliografiska paradigmet grundat i ordning och 
”rätt” beteende. Processmodellen grundas i en konstruktivistisk syn på lärande 
som betonar individens egen meningsskapande process. Med processmodellen 
kritiserar Kuhlthau det bibliografiska paradigmet och hävdar i stället en osäker-
hetsprincip, som innebär att biblioteks- och informationstjänster skall ta sin 
utgångspunkt i användares osäkerhet vid informationssökning i stället för i det 
bibliografiska paradigmets struktur och stabila ordning (Kuhlthau 1993, s 8, 
passim). 
 
Kuhlthau (1993) fann att när hon studerade informationssökningsprocessen 
utifrån elevernas perspektiv fick bibliotekarien en ytterst marginell roll. Med 
utgångspunkt i detta resultat föreslår Kuhlthau en utvecklad pedagogisk roll för 
bibliotekarier enligt en taxonomi i fem nivåer från rollen som organisatör av 
information till rollen som rådgivare under elevers hela inlärningsprocess. Roller 
på fyra av nivåerna innebär undervisning i någon form:   
 
• biblioteksvisningar för grupper av elever;  
• undervisning om olika bibliografiska verktyg, exempelvis vissa databaser eller 

söktjänster;  
• planerad undervisning i flera steg, anpassade för olika söksammanhang, 

exempelvis inför studenters uppsatsskrivning;  
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• undervisning som följer och är invävd i elevers olika arbetsuppgifter. Här följer 
bibliotekarien eleverna genom inlärningsprocessen och ger adekvat stöd på olika 
sätt under hela arbetet (Kuhlthau 1993, kapitel 7-8).  

 
Som framgår av uppställningen finns en hierarkisk struktur mellan de olika 
nivåerna, där de högre nivåerna visar på ett närmare samspel mellan bibliote-
karie och informationsanvändare, vilket innebär mera kvalificerade pedagogiska 
roller för bibliotekarien (Kuhlthau 1993, ss 145-154). En innebörd av denna 
strukturering av bibliotekariers pedagogiska roll på olika nivåer bör enligt vår 
mening vara att undervisningens innehåll kommer att variera i hög grad mellan 
nivåerna. Detta specificeras dock inte närmare av Kuhlthau. 
 
I en nyligen publicerad studie av högskolebiblioteks webbhandledningar i 
informationssökning presenterar Sundin (2005) en modell som beskriver fyra 
olika förhållningssätt till användarundervisning: (i) ett källorienterat förhåll-
ningssätt, (ii) ett beteendeorienterat förhållningssätt som är nära besläktat med 
stigfinnarmodellen enligt Kuhlthau, ovan, (iii) ett processorienterat förhållnings-
sätt och (iv) ett kommunikativt orienterat förhållningssätt. Sundin kompletterar 
således de tre förhållningssätten liknande dem som beskrevs av Kuhlthau med 
ett fjärde, nämligen det kommunikativt orienterade, som betonar de sociala 
aspekterna på informationssökning. Jämfört med en processorientering under-
stryks att informationssökning är en social process som äger rum i ett 
institutionellt sammanhang (ibid. s 44).  
 
Sundins resultat om fyra olika förhållningssätt till undervisningen (2005) 
motsäger delvis påståendet ovan att olika modeller beskriver en historisk 
utveckling från bibliotekskunskap till en processorienterad syn knuten till en 
konstruktivistisk syn på lärande. Sundin visar att de fyra olika under-
visningsansatserna samexisterar och att inslag från olika ansatser förekommer i 
en och samma webbhandledning. Källorienterade och beteendeorienterade 
ansatser förekommer i samtliga handledningar, medan det kommunikativt orien-
terade förhållningssättet är minst synligt i materialet (Sundin 2005). Sundin 
lägger ett sociokulturellt perspektiv på de olika förhållningssätten och hävdar att 
såväl ett källorienterat som ett kommunikativt förhållningssätt uppmärksammar 
informationens kontext, medan det beteendeorienterade och det process-
orienterade förhållningssättet bortser från kontextuella innebörder av informa-
tionssökning. Vi menar att Sundins sociokulturella perspektiv på ett intressant 
sätt ger en teoretisk belysning av frågan om förhållandet mellan undervisning i 
informationssökning och annat kunskapsinnehåll. 
 
Sociala aspekter på informationssökning har lyfts fram i tidigare forskning av bl 
a Alexandersson & Limberg (2004), Bruce (1997), Limberg (1997, 1998) och 
Sundin (2003). Som vi ser det har sociala aspekter på informationssökning flera 
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innebörder för undervisning i skolan. Dels skapar skolan ett särskilt, 
institutionellt sammanhang för informationssökningen. IDOL-projektet genom-
fördes inom ramen för skolan som institution. Projektets ansats inriktades 
emellertid inte på att studera institutionens betydelse för den informations-
sökning som är föremål för vårt intresse i studien. Däremot menar vi att sociala 
aspekter på informationssökning kan få en särskild betydelse vid undervisning 
av grupper av elever, där just samspelet mellan eleverna och det kollektiva 
lärandet i klassrummet eller biblioteket skulle kunna utnyttjas medvetet i 
undervisningen. 

2.2.3 Informationssökningens kontext  
Ett problem som både forskare och yrkesverksamma bibliotekarier återkommer 
till när det gäller undervisning i informationssökning är förhållandet till ämnes-
/klassrumsundervisningen, där frågorna bl a gäller hur undervisningen i informa-
tionssökning kan integreras i klassrumsundervisningen för att på så sätt ges ett 
meningsfullt innehåll. Frågan om hur informationssökning förhåller sig till det 
innehåll som informationen handlar om har avgörande betydelse för synen på 
undervisningens innehåll och inriktning. Utifrån en rad olika motiv 
argumenterar många forskare för en nära integration mellan klassrums- 
/ämnesundervisning och undervisning i informationssökning (Best et al. 1990; 
Bruce 1997; Kühne 1993; Loertscher & Woolls 1999, s 59; Lupton, 2004; Todd, 
1995). Limberg (1998) fann ett nära samspel mellan elevers uppfattningar av 
informationssökning och deras sätt att förstå ämnesinnehållet i uppgiften. Med 
utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på informationssökning väcker 
Sundin (2005) väsentliga frågor om betydelsen av informationens innehåll och 
sammanhang för användarna / de lärande. En fråga gäller exempelvis om det är 
möjligt att betrakta informationskompetens som generell ämnesoberoende 
kunskap (ibid. s 16).  
 
I en kritisk analys visar Pawley (2003) på en inneboende spänning i begreppet 
informationskompeten knuten till dels upplysningsideal om kunskap som 
frigörande dels en elitistisk tradition inom såväl utbildning som biblioteks-
verksamhet som syftar till att kunna kontrollera information. Pawley talar om 
redskap som bibliotekskataloger, bibliografier och läroböcker som informations-
genrer, där informationen plockats ut ur sitt sammanhang för att lagras i 
särskilda ordningar. Hon menar att många biblioteksguider och andra kurser i 
informationssökning / informationskompetens anammar denna kontrollerande 
hållning och försöker föra över den från traditionella tryckta källor till material 
på world wide web. Hon pläderar för att mål för undervisning i informa-
tionskompetens bör omprövas och breddas i jämförelse med konventionella 
guider och syfta till att hjälpa användare att rekontextualisera den information 
som dekontextualiserats i bibliotekens sökverktyg liksom att starkare betona 
underliggande värderingar och politiska implikationer av all information (ibid.). 
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Vi menar att Pawleys betoning av vikten att förstå informationen i sitt 
sammanhang bidrar till argumenten för att undervisning i informationssökning 
inte skall isoleras från den undervisning som bedrivs av lärare i klassrums-
sammanhang på olika kunskapsområden liksom att den skall ta fasta på 
värdering av information. 
 
Med stöd i forskningresultat som visar att informationskompetens uppfattas som 
en hållning eller inriktning till lärande ifrågasätter Lupton (2004, s 81, 89) 
värdet av separat undervisning i informationssökning. Ett motsatt synsätt 
framförs av andra forskare som i stället hävdar informationskompetens som en 
uppsättning kunskaper och förmågor i sig som bör bli föremål för separata, 
poänggivande kurser (Hansson & Simberg 1995; Johnston & Webber 1999). I 
IDOL-projektet har vi betraktat informationssökning som integrerad i elevers 
inlärningsuppgifter och studerat undervisning i informationssökning som inbäd-
dad i den undervisning som genomförs i anslutning till självständigt arbete i 
form av projekt- tema- eller fördjupningsarbeten. 
 
Diskussionen om relationen mellan informationssökning och annat kunskaps-
innehåll ställer frågor om samarbete mellan lärare och bibliotekarier på sin spets. 
Om man menar att undervisning i informationssökning är meningsfull endast i 
relation till sammanhang och annat kunskapsinnehåll krävs ett nära och syste-
matiskt samarbete mellan yrkesverksamma inom två olika professioner, 
bibliotekarier och lärare. Om däremot Johnstons och Webbers (1999) synsätt 
accepteras blir frågan om samarbete mindre påträngande och bibliotekarier kan 
hävda en egen expertis i informationskompetens som kan motivera och 
konstituera kunskapsinnehållet i separata kurser. 

2.2.4 Lärares syn på informationssökning 
Resultaten från studier av lärares syn på informationssökning visar att de har en 
otydlig bild av vad informationssökning är (Pitts 1994) eller ibland en snävt 
teknisk syn på informationssökning som datoranvändning (Jedeskog, 2002; 
Nissen 2002, s 202-203. I studier av lärares syn på eller kunskaper i informa-
tionssökning kommer det fram att informationssökning inte urskiljs som något 
specifikt, åtskilt från förmåga att hantera olika IKT-redskap eller datorkom-
petens (Nielsen & Olofsson 2002). En studie av användning av IKT i 
lärarutbildningen (Karlsson 2001) kom fram till att det inte är lärarstudenternas 
egen IKT-kompetens som brister utan avsaknad av didaktiska perspektiv på 
IKT-användning i utbildningen. Detta leder till svårigheter för lärare att använda 
IKT som redskap i undervisningen.  
 
Lundh (2005) studerade lärares informationssökning i övergången från 
utbildning till yrkespraktik. Studiens resultat visar att lärares informations-
sökning formas av de praktiker där lärarna verkar och att det är stora skillnader 
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mellan utbildnings- och yrkespraktiken. I utbildningspraktiken, där vetenskaplig 
kunskap värderas högt, utvecklar lärarstudenter förmåga att söka information i 
formella system som vetenskapliga databaser och utvecklar också sin förmåga 
till källkritik. I yrkespraktiken hamnar elevernas informationsbehov i centrum 
och lärarna söker då framför allt information som skall passa dem. De upplever 
stora svårigheter att dels finna användbar information, dels också att hantera 
elevers svårigheter med källkritik. Lundh slår fast att ”att lärare själva under sin 
utbildning utvecklar informationskompetens leder inte med nödvändighet till att 
deras elever senare gör samma sak.” (Lundh 2005, s 13)  
 
Moore visade (2000) att medan lärare värderade informationsfärdigheter högt 
såg de inga behov att undervisa specifikt om informationsfärdigheter, utan 
väntade sig att sådana färdigheter skulle utvecklas av sig själva. Forsknings-
resultaten tyder på att lärare underskattar de svårigheter de utsätter sina elever 
för med krav på självständig informationssökning och informationsbearbetning.  
 
Att underskatta elevers svårigheter att söka information kan få allvarliga 
konsekvenser.  Utvärderingar av KK-stiftelsen skolutvecklingsprojekt för IT i 
skolan visade att den ökade datoranvändningen framför allt ägnas åt informa-
tionssökning på Internet (Johansson 2002). Det visar sig också att de elev-
centrerade arbetssätten har medfört en kraftigt förstärkt individualisering av 
arbetet kopplad till att elever förväntas ta stort eget ansvar för sitt arbete. Det 
kan innebära, att elever får mindre stöd av lärare än de skulle behöva för att 
utveckla meningsfull kunskap (Alexandersson & Limberg 2004; Alexandersson, 
Linderoth & Lindö 2001; Jedeskog 2002; Naeslund 2001). När eleverna 
förväntas söka information på Internet för många av sina skoluppgifter ställs 
också krav på dem att själva administrera och organisera arbetet och att planera 
tiden för att genomföra det, vilket delvis är annorlunda krav än att utveckla 
innehållslig kunskap om olika företeelser och begrepp i olika ämnen (Jedeskog 
2002). Alexandersson & Limberg (2004) visade att elevers forskning i skolan 
ledde till att procedurer, teknik och enkla fakta uppmärksammades i hög grad på 
bekostnad av kunskapsinnehållet i olika uppgifter. Forskningsresultat som visar 
att eleverna får mindre stöd vid denna typ av arbete bör, enligt vår mening, ses i 
ljuset av ovan nämnda studier (avsnitt 1.2) som visade att elever är särskilt 
beroende av starka stödjande strukturer då de arbetar undersökande och 
självständigt med informationssökning i sitt lärande. 
 
I en norsk studie undersöktes relationen mellan IKT-användning och 
projektarbete som pedagogisk arbetsform. Ett av studiens forskningsintressen 
riktades mot förhållandet mellan lärarstyrd instruktion och upptäckande 
lärprocesser så som detta manifesterades i samspelet mellan lärare och elever. 
Resultaten visade bland annat att då lärare höll sin undervisning på en generell 
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och abstrakt nivå, exempelvis genom en skriftlig instruktion över arbetsgången i 
projektet, blev avsaknaden av innehållsmässiga stödstrukturer ett problem.  
 

Relevant källkritik, Internetlänkar, källor i böcker, begrepp/konceptuella 
ramar för det aktuella temat... som kan belysa stoffet, allt detta utgör ett 
lärostoff som eleverna i princip förväntas hitta själva. Lärarens 
intervention är koncentrerad till att få dem att följa föreskrifterna i 
'kokboken' och till uppmaningen att de skall hitta svaren på egen hand. 
(Ludvigsen, Rasmussen & Solheim 2002, s 220) 

 
I de fall då läraren mötte elevernas frågor och aktiviteter på en mera konkret 
innehållslig nivå bidrog detta mer direkt till elevernas kunskapsutveckling i det 
aktuella temaämnet. Slutsatser som forskarna drog var att det är viktigt att 
utveckla pedagogiska stödstrukturer som inte enbart riktas mot arbetsformen 
utan också mot kunskapsinnehållet i elevernas arbeten. Lärarens roll som 
medkonstruktör i kunskapsprocessen är viktig vid projektarbete (ibid. s 224-
225). 
 
I forskningen finns exempel som visar att undersökande arbete kan leda till att 
elever utvecklar djupa och insiktsfulla kunskaper i ett ämne då de arbetar 
självständigt med adekvat och medvetet stöd från lärare och bibliotekarie. I sin 
avhandling ger Limberg (1998) exempel på att en lärare som har en medveten 
hållning till kunskapsstoffet, information och informationssökning vid 
uppläggning och genomförande av sin undervisning kan bidra till att elever når 
kvalificerade inlärningsresultat med avseende på såväl informationssökning som 
ämnesinnehåll. Kritiska drag i undervisningen som tycks ha bidragit till dessa 
kvalificerade resultat var att läraren, i det aktuella fallet, problematiserade olika 
synsätt på den fråga eleverna arbetade med liksom på kvalitet och auktoritet i 
informationskällor och han samspelade aktivt och regelbundet med eleverna 
under hela arbetsprocessen, angående både informationens kvalitet och kun-
skapsinnehållet i elevernas lärandeprocesser. Skolan hade ett välutrustat 
bibliotek och bibliotekarien samarbetade nära med både elever och lärare. Vi ser 
det som angeläget att noggrant granska sådana exempel för att urskilja de 
kritiska drag i undervisningen som tycks ha samspelat för att erbjuda elever 
möjligheter att utveckla förmåga till kritisk informationssökning och till kritisk 
bedömning av en kontroversiell politisk fråga genom undervisningen. 
 
 
2.3  Slutsatser av forskningsöversikten 
Litteraturgenomgången visar att medan forskarna ställer olika synsätt på 
informationskompetens mot varandra och hävdar olika ståndpunkter så tycks det 
råda tämligen stor överensstämmelse bland yrkesverksamma bibliotekarier, när 
det gäller innehåll och uppläggning av undervisning i informationssökning 
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(Sundin 2005). Bruce (1997) visar exempelvis att informationskompetens, enligt 
hennes studie, bland annat omfattar förmåga att kunna kontrollera information, 
att sätta sig in i ett nytt ämnesområde med hjälp av information, att utveckla ny 
kunskap både för egna intressen och för andras bästa med hjälp av information. 
Medan flera studier visar att det är användning av information, snarare än 
sökning, som är avgörande för informationskompetens (Bruce 1997; Limberg 
1998; Lupton 2004) så tycks undervisning i informationssökning framför allt 
behandla redskap och procedurer för att söka information (Bruce 1997; Sundin 
2005).  
 
Med stöd i här redovisad forskning drar vi slutsatsen att i under-
visningspraktiken tas mycket för givet med avseende på undervisningens 
innehåll och inriktning. Undervisningen i informationssökning tycks behandla 
alltför snäva och ensidiga aspekter på informationssökning. Medan forsknings-
genomgången visar att informationssökning och självständig kunskapsbildning 
ställer krav på att olika aspekter på informationssökning uppmärksammas i 
undervisningen och krav på starka stödstrukturer inkluderande aktiv interaktion 
mellan elever och pedagoger tycks undervisningen många gånger just sakna 
sådana inslag. Dessa slutsatser underbygger vårt forskningsintresse att studera 
hur lärare och bibliotekarier erfar undervisning i informationssökning.  
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Kapitel 3  
Forskningsansats, teoretiska och begreppsliga 
utgångspunkter 
 
IDOL-projektets teoretiska utgångspunkter hämtas från fenomenografi, vilket 
innebär att det är lärares och bibliotekariers varierade erfarenheter av 
undervisning om ett specifikt objekt för lärande som utforskas. Ett centralt 
begrepp för studien är undervisning. Objektet för lärande, kunskapsinnehållet, 
som eleverna skall lära sig om genom undervisningen är informationssökning. 
Teorier om informationssökning och informationskompetens hämtas från 
biblioteks- och informationsvetenskapen. För att belysa lärares och biblioteka-
riers sätt att erfara undervisningen i informationssökning använder vi begreppet 
det professionella objektet, vilket i denna studie avser hur lärare och biblio-
tekarier ser på sin uppgift att hjälpa elever att utveckla förmåga att söka och 
använda information på ändamålsenliga sätt, det vill säga, vad det innebär att 
vara informationskompetent. I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska 
och begreppsliga utgångspunkter.  
 
3.1 Fenomenografi – variationsteori 
Den fenomenografiska forskningsansatsen innebär att det är variationer i 
erfarenhet som studeras. Senare fenomenografisk forskning har utvecklat 
variationsteorin, som innebär att mönster av varierade sätt att erfara handlar om 
att urskilja olika aspekter av ett fenomen samtidigt. Variationsteorin hävdar 
också att vi måste lära oss att erfara fenomen på specifikt olika sätt (Carlgren & 
Marton 2000, s 129-138). Enligt variationsteorin finns det ett mycket stort antal 
aspekter som är möjliga att urskilja i varje situation. Människor uppfattar aldrig 
alla aspekter av en situation på samma sätt. I stället uppfattar vi saker och ting 
på olika sätt och var och en av oss kan endast hantera ett begränsat antal olika 
aspekter på samma gång. Att lära innebär därför, enligt variationsteorin, att 
förändra sitt sätt att förstå en situation, att urskilja flera aspekter samtidigt och 
sambandet mellan dessa aspekter, dvs. strukturen eller ”erfarandets anatomi” 
(ibid. s 131-133). Att lära sig att erfara flera aspekter samtidigt i en situation och 
att förstå förhållandet dels mellan aspekterna, dels mellan hela situationen och 
sammanhanget, innebär en fördjupad förståelse för situationen och innebär 
därmed lärande. Variationsteorin hävdar att ”…urskiljande (discernment) är ett 
definierande drag av lärande i meningen att lära sig att erfara något på ett visst 
sätt. Och variation är en nödvändig betingelse för urskiljande.” (Carlgren & 
Marton 2000, s 135).  
 
IDOL-projektet inriktas inte primärt mot lärande utan mot undervisning. I senare 
års fenomenografiska forskning hävdas ett nära samspel mellan kvalitativa 
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skillnader med avseende på elevernas förståelse av det som behandlas i 
undervisningen och skillnader vad gäller hur olika lärare behandlar undervis-
ningens innehåll (Carlgren & Marton 2000, s 168). Undervisningsinnehållet 
benämns som ”det iscensatta objektet för lärande” (the enacted object of 
learning), vilket visar på relationen mellan lärarens sätt att behandla objektet för 
lärande i sin undervisning och de intentioner som formulerats angående vad 
eleverna skall lära sig Pong & Morris 2002, s 16-17). Begreppet ”the space of 
learning” har introducerats för att beteckna de möjligheter för lärande som lärare 
erbjuder sina elever i undervisningen genom variationer av till synes samma 
innehåll (Lo, Marton, Pang & Pong 2004; Runesson & Marton 2002). I IDOL-
projektet tar vi fasta på detta synsätt angående relationen mellan objekten för 
undervisning och lärande. Det betyder inte att vi ser objekten som identiska utan 
att lärare i undervisningen erbjuder eleverna möjligheter (rum) att förstå objektet 
för lärande, exempelvis informationssökning, genom att behandla detta objekt så 
att olika dimensioner blir möjliga att urskilja samtidigt. 
 
Begreppet uppfattning är centralt i fenomenografin. En uppfattning är en 
människas sätt att förstå eller tänka om eller erfara ett specifikt fenomen, t ex 
undervisning. En uppfattning ses som en relation mellan en människa och ett 
specifikt fenomen. I rapporten använder vi omväxlande verben uppfatta, förstå, 
sätt att erfara, sätt att se (och motsvarande substantiv, t ex uppfattning, synsätt) 
för att beteckna vårt studieobjekt som är lärares och bibliotekariers uppfattningar 
av undervisning i informationssökning. 
 
Ett fenomenografiskt studium av variationer av ett och samma fenomen, här 
undervisning i informationssökning, innebär att resultaten presenteras som 
beskrivningskategorier av olika sätt att erfara undervisning i informations-
sökning. Variationerna belyser olika aspekter på undervisningen. Analysen av 
variationer i sätt att erfara ett specifikt fenomen tar fasta dels på innehåll, dels på 
struktur, dvs. vad intervjupersonerna talar om och hur det innehåll som 
intervjupersonerna talar om struktureras. Resultaten av en fenomenografisk 
studie visar på vilka olika sätt individer kan förstå det som synes vara ”samma” 
sak och hur dessa olika sätt kan relateras till varandra i det s.k. utfallsrummet 
(Alexandersson 1994; Bruce 1997; Limberg 1998; Marton & Booth 1997). 
Genom att skänka klarhet åt den underliggande struktur för hur människor 
förstår fenomen i världen växer kunskap fram om vad det innebär att förstå 
något över huvud taget men också att förstå något på ett speciellt sätt, vilket 
ytterst handlar om ett slags lärande (Marton & Booth 1997). Lärande svarar här 
mot att förstå något på ett nytt sätt, att erfara något från ett annat perspektiv än 
tidigare. Det som individen på detta sätt erfar på ett nytt sätt är individens 
kunskap. I IDOL-projektet har intresset riktats mot elevers lärande så som detta 
erfars av deltagande lärare och bibliotekarier. Det innebär att studien primärt 
riktats mot undervisning och specifikt mot erfarenheter av undervisning i 
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informationssökning. Teoretisk grund för att studera undervisning genom att 
rikta intresset på hur lärare och bibliotekarier erfar elevers lärande hämtar vi från 
Carlgren & Marton (2000) som menar att ”Det sant pedagogiska består just i att 
utgå ifrån den andra, den lärande andra och försöka se det som hon ser.” 
(Carlgren & Marton 2000, s 232)  
 
I projektet har det också funnits ett intresse för eventuella förändringar av lärares 
och bibliotekariers synsätt under projekttiden. I denna mening finns ett 
forskningsintresse riktat mot bibliotekariers och lärares lärande, dvs. nya sätt att 
se på undervisningen under projekttiden.  
 
Ett empiriskt grundat antagande i fenomenografisk forskning är att hur en 
människa uppfattar eller erfar ett problem eller en situation återspeglas i hur hon 
handlar i relation till detta problem eller denna situation. Det ena orsakar inte det 
andra utan uppfattning och handling relaterade till ett fenomen reflekterar 
varandra (Marton & Booth 1997, s 111). Elbaz (1991, s 16. cit. från Alexan-
dersson 1994, s 40) hävdar ett dialektiskt förhållande mellan tanke och handling, 
där lärares beteende och tanke inte går att skilja åt och är delar av samma 
händelse. Forskningsansatsen ligger nära en tradition av lärarforskning som 
benämns Teacher Thinking-forskning och som inriktas på hur lärare erfar den 
egna verksamheten (Alexandersson 1994, ss 29-47). Marton och Booth (1997, s 
175) menar att lärares medvetenhet, dvs. undervisningens fokus och intentioner, 
är nära sammanvävda med både ett kunskapsinnehåll och hur detta innehåll 
erfars av eleverna. De hävdar vidare att ”It seems reasonable to expect teachers’ 
ways of experiencing the ’what’ and ’how’ of their teaching to be a key aspect, 
or the key aspect, of their teaching.” (s 176). Det fenomenografiska synsättet att 
tanke och handling återspeglar varandra i erfarandet av ett specifikt fenomen gör 
det möjligt för oss att genom en intervjustudie med lärare och bibliotekarier 
utforska undervisning i informationssökning. 

3.1.1 Variationer i informationssökning och informationskompetens 
Informationssökning som objekt för lärande är i vår studie nära kopplat till 
begreppet informationskompetens. Det innebär att objektet för lärande utgörs av 
innehåll för det som skall läras, informationssökning, och att målet för lärandet 
är informationskompetens, dvs. en uppsättning förmågor att söka och använda 
information på ändamålsenliga vis utifrån den uppgift, situation och kontext som 
informationssökningen är kopplad till. ”Det iscensatta objektet för lärande” (the 
enacted object of learning,) kommer, enligt Pong och Morris (2002, s 16-17), att 
överensstämma med undervisningsobjektet (jfr ovan 3.1).  
 
Teoretiska utgångspunkter för begreppen informationssökning och informations-
kompetens har vi också hämtat från fenomenografin. Det innebär att informa-
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tionssökning varierar med innehåll, situation och kontext så som detta erfars av 
informationssökaren.  
 
Det finns anledning att något närmare gå in på skillnader mellan generella 
modeller av informationssökning och informationskompetens och de fenome-
nografiska modeller vi använder i IDOL-projektet. Processmodeller (t ex 
Eisenberg & Berkowitz 1990 och Kuhlthau 1993) används ofta för att rekom-
mendera hur undervisning i informationssökning skall läggas upp. Process-
modellerna innehåller ett antal steg eller faser som eleverna skall lära sig att 
hantera. Medan dessa modeller beskriver generella drag i informationssöknings-
processen, dvs. det allmängiltiga, söker fenomenografiska studier variation och 
det specifika. Processmodellerna begränsas också vanligtvis till informations-
sökning medan de fenomenografiska studierna uppmärksammar informations-
användning som mycket betydelsefull i lärandekontexter. Endast en av Bruces 
sju kategorier fokuserar på informationskompetens som process (kategori 3, jfr 
Bruce 1997, s 110, ss 128-132).  
 
Med vår fenomenografiska ansats tar vi fasta på variationer av informations-
sökning, enligt Limberg (1998) och av informationskompetens enligt Bruce 
(1997) och Lupton (2004) som visat att informationskompetens är ett mång-
facetterat fenomen som berör både informationssökning och informations-
användning och som betonar att informationssökningen är nära kopplad till det 
sammanhang och det innehåll som informationssökningen avser. Enligt dessa 
forskare utgör tekniska aspekter, som kunskaper om IKT-verktyg eller skillnader 
i förmåga att välja och kombinera söktermer, dimensioner i informations-
kompetens men är inte centrala. I vår analys av undervisning i informations-
sökning avser vi att belysa specifika dimensioner i informationssökning, där vi 
bygger på i första hand Bruces facetter (faces) av informationskompetens (1997, 
jfr ovan avsnitt 2.1.4) och Limbergs aspekter på informationssökning (1998, jfr 
ovan avsnitt 2.1.5) som relevansbedömning, hantering av informationsöverflöd, 
aspekter på källkritik, samt förmåga att bygga upp en kunskapsbas eller utveckla 
ny kunskap med hjälp av information.  
 
I IDOL-studien kontrasterar vi generella modeller av informationssökning mot 
varierade synsätt, där vi menar att å ena sidan kan vi betrakta informations-
sökning som en generell företeelse som äger rum i en rad olika situationer och 
sammanhang och är kopplad till en rad olika uppgifter, frågor eller problem. Vi 
hävdar samtidigt att informationssökning måste ses i relation till den uppgift 
eller den situation i vilken den sker. Utifrån vår fenomenografiska ansats hävdar 
vi vidare att för att genom undervisning utveckla förmåga att kritiskt söka 
information måste elever erbjudas möjligheter att erfara variation med avseende 
på en rad olika dimensioner i informationssökning (jfr ovan Limberg 1998). 
Detta innebär att de generella dragen i informationssökning ligger på en hög 
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abstraktionsnivå och i undervisning måste kombineras med variationer på mera 
konkreta nivåer för att göra det möjligt för elever att samtidigt kunna urskilja 
kritiska drag i informationssökning. 
 
Kvalitativa skillnader i informationssökning / informationskompetens visar att 
användning av information, snarare än sökning och återfinning, är centrala 
dimensioner (Bruce 1997, s 110, passim; Limberg 1998, s 229, passim). Lupton 
(2004) hävdar att studenterna i hennes undersökning inte tänkte på informations-
kompetens som faser som avlöste varandra utan i stället som olika moment i 
lärandet under arbetet med en uppsats (s 78). Limberg visade att det var 
användning av information snarare än sökning och återfinning som samspelade 
med skilda kvaliteter i elevernas inlärningsresultat. Med utgångspunkt i dessa 
studier har vi i IDOL-projektet valt att uppmärksamma användning av 
information som en viktig dimension i informationssökning och informations-
kompetens. 
 
Vi tar också fasta på sociala dimensioner i informationssökning / informations-
kompetens som lyfts fram av nämnda fenomenografiska forskare. Bruce (1997, s 
161) understryker att  majoriteten av de sju kategorier av uppfattningar hon 
identifierade ser informationskompetens som ett kollektivt ansvar (social 
responsibility). Limberg (1997, 1998) visade att gruppmönster samspelade nära 
med elevers informationssökning och deras inlärningsresultat. Båda drar slut-
satsen att de sociala dimensionerna i informationskompetens bör utnyttjas i 
högre grad än vad som är brukligt vid undervisning i informationssökning.  
 
De fenomenografiska studierna understryker att informationssökning och 
informationskompetens måste ses i sitt sammanhang. Även i detta avseende 
skiljer sig det fenomenografiska perspektivet från processmodeller av 
informationssökning eller generella modeller av informationskompetens (t ex 
ACRL 2000, ALA 1989) som betraktar informationskompetens som färdigheter 
och förmågor som kan läras oberoende av sammanhang och innehåll. I studien 
betraktar vi informationssökning som en urskiljbar men integrerad del av de 
studieuppgifter elever arbetar med vid självständigt lärande och som varit före-
mål för våra samtal med lärare och bibliotekarier i intervjuerna. Det innebär att 
vi utgår från att det finns ett nära samspel mellan informationssökning och den 
kontext där informationssökningen företas och det innehåll som en inlärnings-
uppgift berör.  
 
3.2 Undervisning 
I konsekvens med projektets syfte att utforska variationer i lärares och 
bibliotekariers synsätt på undervisning i informationssökning finns anledning att 
reda ut vilka utgångspunkter studien har när det gäller de två begreppen 
undervisning respektive handledning. 
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I den process som syftar till elevers lärande utgör såväl undervisning som 
handledning aktiva medvetna pedagogiska handlingar som avser att möjliggöra 
kunskapsutveckling för eleverna samt nå de mål som finns formulerade i olika 
dokument för verksamheten. Arbetssätten i de skolor som deltagit i studien kan 
beskrivas som elevaktiva i enlighet med de intentioner som genomsyrar nuva-
rande styrdokument för såväl de obligatoriska som frivilliga skolformerna. I en 
lärandeprocess med dessa förutsättningar fokuseras lärares och bibliotekariers 
handledande roller där de riktar sig snarare till enskilda elever än till elever i 
grupp. 
 
Inte sällan ges begreppet undervisning konnotationer som för tankarna till 
traderande och konserverande undervisning avseende såväl innehåll som 
metoder. I skolans läroplaner anges inte explicit några särskilda undervisnings-
metoder. Däremot påbjuds att undervisningen skall bedrivas i demokratiska 
arbetsformer. I styrdokumenten (Läroplaner 1994) används begreppet undervis-
ning som ett generellt samlande begrepp för alla de pedagogiska insatser som 
ingår i verksamheten och förekommer i formuleringar som t ex ”Undervisningen 
skall vara saklig och allsidig” (s 7) och ”Undervisningen skall anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov” (s 6).  
 
Carlgren och Marton (2000) lyfter fram en motsättning mellan två sidor i 
undervisning, å ena sidan att förmedla kunskaper, dvs. den didaktiska inten-
tionen, och å andra sidan de sociala betingelserna för arbetet. Dessa betingelser 
formas av organisation och strukturer i skolan, exempelvis klasser om ca 30 
elever, lektionspass på ca 40 minuter, skolämnen, etc. De sociala betingelserna 
innebär att en del av undervisningen går ut på att organisera och upprätthålla 
ordningen i klassen. Författarna menar att en enbart didaktisk förståelse innebär 
en alltför begränsad förståelse för lärararbetet (Carlgren & Marton 2000, s 78). 
Samma författare påpekar också att skolan kommit i otakt med vissa 
samhällsförändringar. I skolan finns en gammal tradition av att lära elever att 
”göra rätt”, att söka ”rätt svar”. Förändringar i det samhälle som omger skolan 
har medfört förändrade synsätt på kunskap, där kunskapen relativiseras. En 
undersökande och problematiserande kunskapssyn har ännu inte fått brett 
genomslag i skolan (ibid. s 79. Jfr Alexandersson & Limberg 2004, s 118). Den 
typ av elevarbeten som är utgångspunkter för samtalen med lärare och 
bibliotekarier i IDOL-projektet kallas ”undersökande” eller ”forskande”, vilket 
kan förknippas med en kunskapssyn, där eleverna själva skall utreda och ta 
ställning till olika frågor, göra bedömningar eller lösa problem. Carlgren & 
Marton hävdar att förändringar i lärararbetet föranledda av samhällsföränd-
ringarna har fått till följd att ”uppdraget förändras från att vara ett överförande 
och genomförande av ett pensum till att utveckla olika kompetenser hos 
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eleverna” (2000, s 104). Vi ser informationskompetens som ett typiskt exempel 
på en sådan kompetens. 
 
Undervisning ska i studien ses som pedagogiska insatser och handlingar som 
initieras, planeras och genomförs av lärare och bibliotekarier med utgångspunkt 
i något av dem valt undervisningsinnehåll som av dem själva bedömts vara 
angeläget för eleverna i deras utveckling till informationskompetenta individer. 
Det finns ingen skarp gränsdragning mellan undervisning och handledning så 
som begreppen används i studien. Snarare handlar det om graden av individ-
anpassning och vad som är utgångspunkt för den pedagogiska handling som, 
oavsett den benämns handledning eller undervisning, syftar till att skapa 
förutsättningar för den enskilde eleven att lära sig något. 
 
Begreppet handledning nämns explicit i läroplanen under Riktlinjer, där det 
anges att ”Läraren skall […] stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever 
som har svårigheter […]” (Läroplaner 1994, s 12). Handledning nämns också 
under Rektors ansvar där det framgår att rektor har ett särskilt ansvar för att 
”arbetsmiljön i skolan utformas så att eleverna får tillgång till handledning och 
läromedel av god kvalitet samt andra hjälpmedel för att själva kunna söka och 
utveckla kunskaper, bland annat bibliotek, datorer och andra tekniska 
hjälpmedel” (s 36). 
 
I föreliggande studie ger informanterna uttryck för att det de själva benämner 
handledning innehåller en mängd olika pedagogiska insatser som avser att hjälpa 
eleven i den aktuella lärandesituationen. Utgångspunkten är eleven och dennes 
frågor som rör den skoluppgift som han/hon arbetar med, i denna studie 
avgränsade till frågor som rör informationssökning och därmed samman-
hängande undervisningsinnehåll. Handledning ses här som en metod för 
undervisning där möjligheten att se den enskilde eleven, dennes förutsättningar, 
frågor och behov är större än i mer traditionellt organiserad undervisning, där 
läraren eller bibliotekarien möter eleverna i större eller mindre grupper.  
 
Det något som eleven skall lära sig utgör undervisningsinnehållet och 
undervisning kan beskrivas som den interaktion som äger rum mellan lärare och 
elev via ett specifikt innehåll (Alexandersson 1994, s 230ff). I IDOL-studien 
undersöks pedagogernas sätt att erfara innehåll och metoder i undervisningen. 
Det handlar alltså här om den interaktion som äger rum mellan pedagoger och 
elever kring det specifika innehållet informationssökning. Centralt för under-
visningen/interaktionen blir då pedagogernas sätt att erfara det specifika inne-
hållet och på vilka sätt detta erfarande påverkar interaktionen/undervisningen. 
Det betyder att det sätt på vilket pedagogerna förstår vad informationssökning är 
utgör i sig möjligheter och begränsningar i interaktionen. Utifrån denna relation 
mellan innehåll och metoder i undervisning ser vi det som mindre fruktbart att 
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upprätthålla en dikotomi mellan ämnesinnehåll och undervisningsmetoder. Vi 
tar istället fasta på fenomenografiska studier som erbjuder ett perspektiv på 
undervisning där de olika dimensionerna handlar om pedagogers förståelse av 
undervisningsinnehållet i kombination med elevens förståelse av samma 
innehåll och pedagogers kunskaper och medvetenhet om hur man på olika sätt 
kan stödja elevens förändrade förståelse av detta innehåll (Alexandersson 1994, 
s 232-234; Carlgren &Marton 2000, s 139-178).  
 
3.3 Professionellt objekt 
Vid studiet av pedagogers sätt att erfara den egna undervisningen har vi tagit 
fasta på begreppet ”det professionella objektet” som vi hämtat från Carlgren och 
Marton (2000). ”Det professionella objektet är det som ett yrke är till för att 
åstadkomma” enligt Carlgren och Marton (ibid. s 25). Författarna resonerar om 
och preciserar lärares professionella objekt genom att skilja mellan ”att kunna 
något och att veta vad det innebär att kunna något” (ibid. s 27). Härmed bryter 
de med mera traditionella föreställningar om lärares dubbla professionella 
kunskap, nämligen att dels vara kunnig i ett ämne, dels att kunna lära ut något i 
detta ämne, där det senare ledet kopplas till frågor om undervisningsmetoder. 
Carlgren och Marton hävdar i stället att den grundläggande frågan bör vara ”Vad 
innebär det att behärska division, att förstå fotosyntes, att vara historiskt 
medveten?” (s 27). Överförda till IDOL-projektets syfte skulle frågan lyda: Vad 
innebär det att vara informationskompetent, att förstå informationssökning eller 
att kunna värdera och använda olika informationskällor? Med utgångspunkt i 
denna typ av frågor kan pedagoger (lärare och bibliotekarier) i sin undervisning 
träffa val angående kunskapsstoff och metoder, möta elever med olika före-
ställningar om det som skall läras och hantera oförutsedda situationer. Det 
innebär att uppmärksamma vad som är väsentligt och inte minst vad som tas för 
givet när det gäller undervisning. Medan lärares och bibliotekariers profes-
sionella objekt är det som deras yrke är till för att åstadkomma blir det som 
specifikt skall läras vid ett visst tillfälle deras undervisningsobjekt.  
 
I IDOL-studien har vi funnit begreppet det professionella objektet fruktbart för 
att kunna analysera och diskutera skillnader mellan exempelvis bibliotekariers 
expertis i informationssökning och vad informationssökning / informations-
kompetens innebär för alla dem som inte tillhör bibliotekarieprofessionen, dvs. 
dem som bibliotekarier möter i användarundervisning. På samma sätt har vi sett 
det som väsentligt att analysera lärares syn på innebörden av att vara 
informationskompetent, särskilt som tidigare forskning visat att lärare har vaga 
uppfattningar av informationssökning som en del i elevers självständiga under-
sökande arbetssätt (jfr avsnitt 2.2.4). I studien ser vi olika dimensioner i infor-
mationssökning / informationskompetens som undervisningsobjektet. Begreppen 
ger oss möjlighet att belysa informanternas sätt att erfara undervisning i 
informationssökning.  
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3.4 Sammanfattning av teoretiska och analytiska utgångspunkter 
Den fenomenografiska ansatsens grundelement av variation, erfarenhet och 
beskrivning av kvalitativa skillnader mellan olika sätt att erfara bildar basen för 
forskningsansatsen i IDOL-projektet. Det innebär att vi strävat efter att 
identifiera och beskriva lärares och bibliotekariers varierade erfarenheter av 
undervisning i informationssökning. Dessa varierade erfarenheter har sitt 
ursprung i vad olika individer berättar för oss i intervjuer och samtal. Det är 
dock inte individen som står i fokus för forskningsintresset utan variationer av 
undervisning i informationssökning, dvs. varierade sätt att förstå och förhålla sig 
till sådan undervisning. Vi ser undervisning som sammansatt av en rad 
komponenter, där mål, innehåll, genomförande och bedömning står i fokus för 
vår studie. Det iscensatta objektet för lärande, informationssökning, konsti-
tuteras i relationen mellan pedagogen och eleverna genom de möjligheter som 
pedagogerna erbjuder i undervisningen.  
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Kapitel 4  
Uppläggning och genomförande av projektet 
 
4.1 Uppläggning 
Projektet har genomförts i samspel mellan forskare och praktiskt verksamma 
lärare och bibliotekarier vid tre skolor i Västsverige. Avsikten var att följa 
lärares och bibliotekariers arbete med undervisning i informationssökning och 
deras inbördes samarbete i sådan undervisning under fem terminer, vårterminen 
2001 – vårterminen 2003. Studien inriktades mot lärarnas och bibliotekariernas 
undervisning kopplad till konkreta elevarbeten som genomfördes vid skolorna. I 
projektet har funnits en intention att försöka stimulera till förändring och 
utveckling av undervisningen genom att uppmuntra till analys och reflektion av 
process och utfall av de tillvägagångssätt som tillämpades. Lärares och 
bibliotekariers erfarenheter liksom forskarnas iakttagelser har varit utgångs-
punkter och stoff för samtal mellan forskare och deltagare.  

4.1.1 Kunskapsutveckling i mötet mellan teori och praktik 
Ett delsyfte i projektet har varit att i samspel mellan forskare och verksamma 
lärare och bibliotekarier utveckla metoder för undervisning i informations-
sökning. Avsikten har således varit att påverka en praktik genom att utveckla 
arbetssätt som också kan tillämpas av andra. Detta fokus på utveckling och 
förbättring av den praktiska verksamheten i en fenomenografisk studie kan 
beskrivas med Bowdens (1996) term ”developmental phenomenography”. I 
denna typ av fenomenografisk forskning ställs intervjufrågor till personer som är 
i färd med att genomföra en uppgift och en del av forskningsintresset är att 
utveckla och förändra den värld som forskaren och undersökningspersonerna 
verkar i (Bowden 1996, s 52-53).  
 
Fokus på utveckling och förbättring samt samspelet mellan forskare och 
praktiker har medfört att ett processinriktat förhållningssätt har krävts ifråga om 
det forskningsmetodiska genomförandet i IDOL-projektet. Olika datainsam-
lingsmetoder har använts i olika syften. Så har t ex intervjuer använts för att i 
första hand utgöra underlag för den fenomenografiska analysen av erfarenheter 
av undervisningen, medan gruppsamtal och seminarier tillsammans med de 
deltagande lärarna och bibliotekarierna har syftat till återkoppling och ”input”, 
dvs. till att påverka praktiken, men också till att ge forskarna möjlighet att pröva 
trovärdigheten i sina egna tolkningar (jfr Dadds 1995). Denna växelverkan 
mellan forskare och deltagare har inneburit en dynamisk forskningsprocess där 
ett kunskapsutbyte skett som påverkat såväl forskarna som deltagarna. Forskarna 
har bidragit med stoff från intervjumaterialet för att tillsammans med deltagarna 
analysera erfarenheter från genomförda arbeten. På grundval av sådana analyser 
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har lärare, bibliotekarier och forskare tillsammans diskuterat tänkbara 
förändringar i undervisningsmetoderna inför nästa termins arbete.  
 
Genomförandet har också inneburit att individuella intervjuer och reflekterande 
gruppsamtal bidragit till att aspekter på de fenomen som undersökts uppmärk-
sammats och medvetandegjorts hos enskilda individer, vilket bidragit till att 
förståelsen nyanserats och förändrats kvalitativt. Genom de frågor som ställts i 
intervjuerna med lärare och bibliotekarier har deras uppmärksamhet riktats mot 
vissa dimensioner i arbetet med informationssökning, som de troligtvis inte 
annars skulle ha tänkt på. Detta kan öppna för vidare reflektion över frågor som 
berör omprövning och utveckling.  
 
Rent forskningsmetodiskt skulle det samspels- och processinriktade genom-
förandet av IDOL-projektet kunna beskrivas i termer av generativ aktionsforsk-
ning (McNiff, 1992). Den generativa aspekten innebär att det finns en öppenhet 
för den dynamik som ryms inom processen. I aktionsforskning tas utgångs-
punkten i den vardagliga verksamhetens problematik och frågeställningar. I 
IDOL-projektet har frågeställningarna formulerats inom ramen för informations-
sökningens didaktik. Forskningsfrågorna har formulerats av forskarna, men den 
generativa processen har medfört att även lärarnas och bibliotekariernas frågor, 
frågor ur praktikerperspektivet, givits utrymme.  
 
Återkopplingssamtalen mellan forskarna och deltagarna kan liknas vid de 
pedagogiska handledningssamtal som blivit ett allt vanligare instrument i 
utvecklingsarbete i skolan. Forskarna leder samtalen och deltagarna får möjlig-
het att reflektera över de resultat som forskarna menar sig se genom t ex de 
individuella intervjuerna. Frågor som väcks vid ett tillfälle kan fördjupas och 
vidareutvecklas vid nästa. Genom forskarnas val av fokus har också en koncent-
ration och riktning hållits i samtalet.  
 
4.2 Genomförande 

4.2.1 Urval 
Det viktigaste urvalskriteriet har varit att de praktiskt verksamma lärare och 
bibliotekarier som deltagit i projektet skulle ha intresse av att utveckla, pröva 
och ompröva olika ansatser i undervisningen. De måste också vara beredda att ta 
sig tid för intervjuer vid flera tillfällen under projektåren. Urvalet har vidare 
styrts av att de lärare och bibliotekarier som deltog i projektet skulle arbeta vid 
ett begränsat antal skolor på rimligt avstånd från forskarnas arbetsplatser i Borås 
och Göteborg.  
 
Urvalet av skolor har styrts av att vi sökte sådana skolor som har välfungerande 
bibliotek och där samarbete mellan lärare och bibliotekarier förekommer 
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regelbundet och är präglat av ömsesidigt förtroende mellan de olika yrkes-
kategorierna. Med dessa förutsättningar antog vi att vi skulle få ett fylligt och 
mångsidigt material. 
 
Utifrån dessa kriterier har projektdeltagare vid två grundskolor och en gymna-
sieskola valts ut. Skolbibliotekskonsulenten vid Regionbibliotek Västra Göta-
land konsulterades angående förslag på skolor, bibliotekarier och lärare som 
svarade mot våra urvalskriterier. Kontakter togs därefter med skolbibliotekarier 
vid tre skolor. Efter det att bibliotekarien svarat med positivt intresse vände hon 
sig till olika lärare med en förfrågan om deras intresse att delta i projektet. Vid 
en av skolorna presenterades projektet vid ett allmänt lärarmöte, där också en av 
forskarna deltog. Vid de två andra skolorna vände sig bibliotekarien direkt till 
ett antal lärarkolleger som vederbörande trodde skulle vara intresserade av att 
delta i projektet, då de ofta lät sina elever arbeta i biblioteket och sedan tidigare 
arbetade mycket ihop med bibliotekarien. Tre till sex lärare vid varje skola 
anmälde sitt intresse. Rektors tillstånd inhämtades slutligen vid varje skola. En 
bibliotekarie vid varje skola åtog sig att fungera som kontaktperson mellan dem 
som deltog i projektet och forskarna. 
 
En spridning över olika år (0-9, 10-12) har eftersträvats liksom en spridning 
mellan olika skolämnen. Det visade sig betydligt lättare att finna sam-
arbetspersoner som undervisar från år 6 och uppåt än i lägre årskurser. En lärare 
i vårt urval undervisade elever i år 5. En tydlig slagsida åt humaniora och 
samhällsvetenskap finns bland de lärare som ingår i projektet. Endast en No-
lärare finns bland de tretton lärare som deltagit i projektet. Skolorna har en eller 
två bibliotekarier, vilket betyder att samma skolbibliotekarie varit involverad i 
flera olika klassers och lärares arbeten inom projektets ram. Totalt har tretton 
lärare och fem bibliotekarier deltagit i projektet. Av samtliga projektdeltagare 
medverkade fyra bibliotekarier10 och sex lärare11 i intervjuer vid minst tre 
tillfällen under de tre projektåren. Övriga deltagare medverkade i en eller två 
intervjuer. Det finns olika skäl till att gruppen av projektdeltagare varierat något 
under de tre projektåren: föräldraledighet och byte av arbetsplats har medfört att 
några deltagare hoppat av. Två deltagare kom till under andra eller tredje 
projektåret, eftersom deras intresse för projektet väckts genom kontakter med 
kolleger som redan deltog. Det har också förekommit att någon projektdeltagare 
haft förhinder att delta i intervju då en intervjuomgång genomfördes. 
Sammanlagt har 45 intervjuer och sex återkopplingssamtal genomförts med 

                                                 
10 Samtliga bibliotekarier var fackutbildade, dvs. de hade antingen en bibliotekarieexamen (före 1995) 
eller en magisterexamen i biblioteks- och informationsvetenskap (f o m 1995). 
11 Lärarnas yrkeserfarenhet varierade mellan ca 5 år och ca 25 år. De hade således utbildats under olika 
skeden av lärarutbildningar, exempelvis ämneslärare för högstadiet eller gymnasiet, 4-9-lärare, 
mellanstadielärare. 
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projektdeltagarna. (För en översikt över samtliga intervjuer hänvisas till Bilaga 
1: Intervjuöversikt) 
 
Materialet har behandlats konfidentiellt. I resultatpresentationen betecknar vi 
därför projektdeltagarna med koder bestående av bokstav och nummer. 
Bibliotekarierna betecknas B1-B5 och lärarna har fått beteckningarna L1-L13. 
Vi menar att det kan vara av intresse för läsaren att kunna identifiera om ett citat 
härrör från en lärare eller en bibliotekarie. De namn som förekommer i några 
citat är fingerade. Ingen analys har genomförts på skolnivå, vilket betyder att 
skolorna inte fått särskilda namn och följaktligen anges inte heller lärares eller 
bibliotekariers anknytning till de olika skolorna. 
 
Under höstterminen 2000 genomfördes förberedande samtal med 
projektdeltagarna vid de olika skolorna. Samtalen hade två syften, dels att del-
tagarna skulle bli införstådda med projektets förutsättningar (jfr ovan om 
prövning och omprövning av metoder), dels att planera vilka elevarbeten som 
skulle bli utgångspunkter för intervjuer med lärare och bibliotekarier följande 
termin. Den typ av arbeten som följts är sådana, där elevaktiva och problem-
orienterade arbetsformer tillämpas och där eleverna förutsätts söka och använda 
en mängd olika informationskällor. 

4.2.2 Intervjuer 
Undersökningen har genomförts huvudsakligen med hjälp av intervjuer. Lärare 
och bibliotekarier intervjuades individuellt minst en gång per läsår under tre år 
och samtalen tog sin utgångspunkt i konkreta arbeten som lärarna och 
bibliotekarierna genomförde med olika elevgrupper. De arbeten som varit 
utgångspunkter för våra intervjuer har utgjorts av olika teman eller arbets-
områden, på gymnasiet oftast benämnda fördjupningsarbeten. De har behandlat 
en rad teman, exempelvis 1900-talets konflikter, tjänstekvalitet i resebranschen, 
etiska dilemman, olika länder, hälsa och fritid, närsamhället, politiska konflikter 
i nutidshistoria, svenskt rättsväsen, EU. Arbetena har introducerats i klasserna 
av lärare och ibland bibliotekarie. Eleverna har också genom olika dokument fått 
ramarna för arbetet angivna. I samtliga arbeten har krävts att eleverna skulle 
söka och använda litteratur och annan information självständigt. Inom dessa 
ramar har sedan eleverna genomfört arbetet med varierande grad av 
självständighet. Några arbeten genomfördes enligt story line-modell, vilket inne-
bär hård lärarstyrning, eftersom lärare iscensätter en ”berättelse” med strikt 
regisserade inslag under en serie lektioner för att dels väcka elevernas intresse 
för ett arbetsområde, dels levandegöra kopplingar mellan skolämnet och 
samhället utanför skolan. 
 
I intervjuerna ställdes frågor om mål och innehåll i uppgifterna och samtalen 
inriktades därefter mot aspekter på informationssökning och informations-
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användning i elevernas arbeten liksom på hur lärare och bibliotekarier uppfat-
tade sin undervisning under arbetet. Kriterier för bedömning av elevarbetena var 
huvudintresset vid en intervjuomgång, vårterminen 2002. Det övergripande 
intresset i intervjuerna riktades mot hur projektdeltagarna själva som pedagoger 
mötte eleverna i arbete med informationssökning. Frågor ställdes också om 
lärarnas och bibliotekariernas syn på informationskompetens, uttryckt som vad 
de såg som viktigt att eleverna skulle lära sig om informationssökning. Frågor 
om samarbete mellan lärare och bibliotekarier uppmärksammade hur informan-
terna såg på varandras roller och olika yrkeskompetenser i samarbetet. (En 
presentation av intervjuguiderna finns i bilagorna 2-5) 
 
De flesta intervjuerna genomfördes på respektive skolor i lärares arbetsrum eller 
annan ostörd lokal. Två intervjuer genomfördes i forskarens arbetsrum vid 
Högskolan i Borås. Varje intervju tog ca 45 minuter. I några fall tog bibliote-
karieintervjuerna drygt 60 minuter. 
 
Forskarna har också tagit del av viss dokumentation, t ex lärares och 
bibliotekariers planeringar, instruktioner till elever liksom exempel på elevers 
redovisningar av olika uppgifter. Analyser av dessa dokument har integrerats i 
analyserna av hela datamaterialet och nämns i några fall som källor till 
resultatpresentationen i kapitel 5. 
 
En berättigad fråga är huruvida intervjuer är en adekvat datainsamlingsmetod för 
att studera undervisning i informationssökning. Vore inte observationer mera 
ändamålsenliga för att studera undervisning, som snarast kan betraktas som 
handlingar eller beteende? Här finns en risk att vi hamnar i det som Carlgren och 
Marton (2000, s 183, 221) talar om som det som ”är implicit i lärarnas 
handlingar”. Undervisningsobjektet informationssökning betraktas ofta som 
färdigheter och förmågor i litteraturen. Det betyder att också informations-
sökning delvis kan vara ”implicit” i både bibliotekariers och lärares under-
visning. Vi vill dock hävda att fenomenografiska intervjuer för att undersöka 
lärares och bibliotekariers sätt att erfara undervisning i informationssökning kan 
bidra till att explicitgöra informationssökning som objekt för lärande och 
undervisning. Detta ser vi som angeläget med tanke på de mål som finns i både 
läroplaner och för grundläggande högskoleutbildning med avseende på kritisk 
informationsanvändning i det s.k. kunskapssamhället.  

4.2.3 Återkopplingssamtal 
En gång per läsår har hela gruppen av lärare och bibliotekarier vid varje skola 
samlats till ett samtal med forskarna om de erfarenheter som gjorts under läsåret. 
I dessa samtal har forskarna bidragit med stoff från intervjumaterialet för att 
tillsammans med gruppen analysera erfarenheter från genomförda arbeten. På 
grundval av sådana analyser har forskare, lärare och bibliotekarier tillsammans 
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diskuterat tänkbara förändringar i undervisningen inför nästa termins arbete. 
Idéer till förändringar har också förts in i samtalen med exempel från tidigare 
forskning om informationssökning som kunde belysa de problem som lyfts fram 
i de analyserade erfarenheterna och som gruppen kunde finna relevant.  
 
Återkopplingssamtalen varade ca 2 timmar vardera och dokumenterades i de 
flesta fall genom bandupptagningar, i något fall genom anteckningar, och ingår i 
det samlade empiriska materialet. Denna del av materialet har i första hand 
använts för att ge svar på frågeställningen om utveckling och förändring av 
undervisningen under projektperioden. 

4.2.4 Seminarier 
Vid två tillfällen, vårterminen 2002 och höstterminen 2002  genomfördes 
seminarier för samtliga deltagare i projektet. I det första av dessa seminarier 
deltog en utländsk gästforskare på besök i Sverige. Seminarierna syftade till 
erfarenhetsutbyte mellan deltagarna för att de skulle kunna dra nytta av 
varandras olika erfarenheter av undervisning i informationssökning. De syftade 
också till återkoppling från forskarna till samarbetspersonerna av preliminära 
analyser och delresultat av materialet. Seminarierna dokumenterades som 
anteckningar gjorda av forskarna. Dessa anteckningar användes i första hand 
som stoff vid återkopplingssamtalen eller vid intervjuer. 

4.2.5 Samspel mellan forskare och projektdeltagare 
I våra kontakter med lärare och bibliotekarier vid de olika skolorna har vi varit 
noga med att understryka att vi som forskare inte sitter inne med lösningar eller 
färdiga modeller för undervisning och handledning i informationssökning. 
Samtidigt har ett av projektets delsyften varit att stimulera till utveckling och 
förändring. Vi har därför i återkopplingssamtalen strävat efter att problematisera 
vad deltagarna berättat i intervjuerna och på så sätt försökt uppmuntra dem att 
aktivt reflektera över och förändra sin undervisningspraktik. Vi har kommit med 
tips och förslag som hämtats från tidigare forskning om informationssökning 
och lärande. Vi har således inte förhållit oss neutrala till studiet av undervisning 
utan försökt påverka i en riktning som vi bedömde som angelägen för mera 
ändamålsenliga inlärningsresultat. För att arbeta i riktning mot projektets syfte 
att utveckla undervisningen har vi som forskare varit helt beroende av de 
praktiskt verksamma lärare och bibliotekarier  vi samarbetat med. Det har också 
varit vår avsikt att genom projektet kunna tillföra lärare och bibliotekarier något. 
Ett led i detta är att forskarna fortlöpande fört tillbaka iakttagelser, analyser och 
delresultat till deltagarna under projekttiden i form av återkopplingssamtal, 
rapportering av preliminära resultat (se bil. 6-7) och seminarier för samtliga 
projektdeltagare. 
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4.2.6 Bearbetning och analys av materialet 
Bearbetning och analys av materialet har skett i flera steg. En snabb bearbetning 
och preliminära analyser av intervjuerna gjordes inför de återkopplingssamtal 
som genomfördes årligen vid projektskolorna.  
 
Vidare bearbetning av intervjumaterialet har skett dels genom fullständiga 
utskrifter av en del band, dels genom upprepat lyssnande på samtliga band. Ett 
kriterium för val av de intervjuer som skrevs ut i sin helhet var att forskaren 
redan under intervjun märkte att denna gav särskilt rikt stoff. Ett annat kriterium 
för full utskrift var att intervjuerna skulle vara sinsemellan olika, en konsekvens 
av att vi i studien sökte variation i erfarenheter. 
 
Forskarna har träffats regelbundet tre till fyra gånger per termin under de tre 
projektåren för gemensamma genomgångar och analyser av materialet. Kortare 
rapporter med huvuddragen i aktuella resultat av analyserna har skickats ut till 
projektdeltagarna ungefär en gång per läsår (se bil. 6-7). 
 
Delar av studiens resultat har presenterats vid ett antal konferenser, t ex 
(Alexandersson & Limberg 2005; Limberg & Folkesson 2002; Limberg 2005a 
och b) samt i bokkapitel (Limberg 2005c). 
 
Analysen av intervjuerna har genomförts enligt vår fenomenografiska ansats, där 
vi sökt variationer i lärares och bibliotekariers erfarenheter av undervisning i 
informationssökning. Utgångspunkten för analys av intervjuerna är det innehåll 
som informanterna talar om, vilket i sin tur styrts av forskarnas frågor. 
Huvuddelen av vårt empiriska material utgörs av intervjuer som härrör från 
individuella lärare och bibliotekarier. I analysen är dock de olika individerna av 
underordnat intresse. I stället är det deras utsagor, vad de talat om och hur de 
talat om sin undervisning i informationssökning, vad de menar är viktigt för 
elever att lära sig om informationssökning eller vad de gör för att hjälpa elever 
att lära sig just detta.  
 
Den fenomenografiska analysen innebär att vi sökt både likheter och skillnader i 
materialet för att fånga och beskriva variation av sätt att erfara undervisning i 
informationssökning. Resultatet presenteras som kategorier av olika sätt att 
erfara sådan undervisning, där varje kategori skapas av likhet inom sig och 
olikheter gentemot andra kategorier. Resultatpresentationen är tämligen rik på 
citat, som fyller två funktioner: 
 
– att illustrera något som är karaktäristiskt för just en uppfattningskategori och 
därmed gestaltar denna uppfattning 
– att särskilja en uppfattningskategori från en annan och därmed gestalta 
variation av uppfattningar. 
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Kategorier av uppfattningar / sätt att erfara har skapats utifrån en serie dimen-
sioner som bestämts dels av studiens frågeställningar, dels av informanternas 
utsagor. Utgångspunkter för analysen har således varit vad informanterna 
berättat om sin undervisning i informationssökning.  
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Kapitel 5  
Resultatpresentation: Lärares och bibliotekariers 
uppfattningar av undervisning i informationssökning 
 
Resultaten presenteras i flera avsnitt, där varje avsnitt motsvarar en huvudaspekt 
av uppfattningar av undervisning i informationssökning. Huvudaspekterna är 
relaterade till studiens frågeställningar om undervisning i informationssökning, 
bedömning av kvaliteten i elevernas informationssökning och synsätt på 
samarbete mellan lärare och bibliotekarier. Frågan om förändringar i synsätten 
behandlas i kapitel 6. 
 
5.1 Kapitlets uppläggning 
 
Kapitlet inleds med presentation av hur lärare och bibliotekarier uppfattar 
kunskapsinnehållet i undervisning om och i informationssökning. Uppfattningar 
av kunskapsinnehållet är strukturerat utifrån ett antal aspekter som identifierats 
som framträdande och ofta förekommande i intervjumaterialet. Avsnitt 5.2 och 
5.3 behandlar innehåll och mål för undervisningen. Avsnitt 5.4 presenterar 
uppfattningar av metoder för undervisning i informationssökning. Avsnitt 5.5 
presenterar synsätt på kvalitet i elevernas informationssökning. Den därpå 
följande delen, 5.6, presenterar lärares och bibliotekariers syn på sitt inbördes 
samarbete. Kapitlet avslutas med ett försök till syntes av uppfattningar av 
undervisning i informationssökning. 
 
5.2 Uppfattningar av kunskapsinnehåll 
 
Uppfattningar av kunskapsinnehåll bygger på analyser gjorda i flera steg, där 
utgångspunkten varit att i intervjumaterialet söka efter sådant som lärare och 
bibliotekarier talar om, då de berättar vad de undervisar om, vad de uppmärk-
sammar i sin undervisning som gäller informationssökning och vad de anser det 
som viktigt att eleverna utvecklar kunskap om gällande informationssökning. Vi 
söker således svar på frågor om dels hur lärarna och bibliotekarierna erfar 
kunskapsobjektet informationssökning, dels hur de ser på undervisning om detta 
kunskapsobjekt. Med anknytning till Carlgren och Marton (2000) menar vi att 
denna kombination av vad våra informanter säger sig vilja åstadkomma när det 
gäller elevers förmåga att söka information utgör lärares och bibliotekariers 
professionella objekt relaterat till detta slags undervisning (s 220).  
 
Kategoriseringen av uppfattningar tar fasta på aspekter som berör såväl informa-
tionssökning, exempelvis val av sökvägar och källor, som informationsanvänd-
ning, exempelvis bearbetning av källor. Som nämnts tidigare urskiljer vi ingen 
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skarp gräns mellan sökning och användning av information så som detta visar 
sig i anslutning till undervisning och lärande. Våra informanter talar också om 
dessa fenomen som sammanvävda med varandra. Det händer dock att vi håller 
isär sökning och användning av information, där detta är motiverat av ett 
kunskapsintresse i vår studie. När distinktionen görs framgår detta av texten. 

5.2.1 Vad visar sig? 
Resurser som källor, sökvägar och tid är centralt i uppfattningar av 
kunskapsinnehållet. När informanterna berättar om vad de tar upp i sin under-
visning och vad de menar att det är viktigt för eleverna att lära sig finns en klar 
inriktning på konsten att hitta relevant material för en skoluppgift. Anvisningar 
och instruktioner till eleverna innehåller framför allt tips om bra källor, råd om 
ett begränsat urval källor och olika typer av källor som skall användas för en 
uppgift, t ex databaser, webbplatser, böcker. En rekommenderad ordning mellan 
olika typer av källor återkommer i många intervjuer. Råd och tips tycks ha till 
överordnat syfte att effektivisera elevernas informationssökning med avseende 
på tidsanvändning. Ytterligare ett sätt att närma sig undervisning i infor-
mationssökning, så som det visar sig i vårt material, är att undervisa om hur 
informationssökningsprocessen upplevs av den som söker. Det som känneteck-
nar innehållet i sådan undervisning är att det tar sin utgångspunkt i den sökande / 
lärande elevens perspektiv.  
 
Ett fokus på datoranvändning förekommer ytterst sparsamt i vårt material. 
Endast någon enstaka utsaga i intervjuerna nämner innehåll i undervisningen 
som ”grunderna för datoranvändning, hur systemet fungerar och rätt 
fingersättning på tangentbordet”12. Enligt tidigare studier är ett fokus på dator-
användning och teknik vanligt relaterat till undervisning i informationssökning 
(Jedeskog, 2002; Nielsen & Olofsson, 2002; Nissen, 2002). Bruce (1997) 
identifierade en av sju uppfattningar av informationskompetens som förmåga att 
använda datorer och informationsteknik för att finna och förmedla information 
(s 110). Vi har inte underlag för att förklara varför datorn som redskap 
uppmärksammas så lite i vårt material, men en gissning kan vara att de flesta av 
våra informanter hade en bakgrund inom samhällsvetenskap eller humaniora och 
därför var mindre upptagna eller intresserade av tekniska spörsmål. En annan 
förmodan är att ingen av våra informanter undervisade elever yngre än år 5 (11-
12-åringar), vilket kan innebära att eleverna redan tillägnat sig en vana vid 
datoranvändning. Detta kan möjligen tolkas som att en viss datormognad inträtt i 
skolan bland såväl lärare som elever. Ytterligare ett skäl är att vår studie inte 
inriktats specifikt på datoranvändning eller datorn som redskap. 
 

                                                 
12 L1 2001 02 26 
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Med utgångspunkt i vad som visar sig i materialet har vi identifierat fem 
kategorier av uppfattningar av innehållet i undervisning i informationssökning13. 
Kategorierna kännetecknas av var sitt fokus riktat mot kunskapsinnehållet, så 
som det framträder i intervjuerna: 
 
A. fokus på källor  
B. fokus på systematisk informationssökning  
C. fokus på upplevelsen av informationssökningsprocessen 
D. fokus på värdering av källor  
E. fokus på bearbetning av källor (informationsanvändning) 
 
Uppfattningarna är inte bundna till olika individer bland informanterna utan har 
identifierats i vårt samlade material. Inslag av de olika uppfattningar som 
beskrivs i kategorierna återfinns ofta – dock inte alltid – hos en och samma 
individ. Det betyder således att beskrivningskategorierna återspeglar variationer 
i hela intervjumaterialet. 

5.2.2 A. Fokus på källor  
Vi urskiljer ett starkt fokus på källor som innehåll i undervisningen om 
informationssökning. Intervjuerna tyder på att undervisningen framför allt 
inriktas mot vilka specifika källor eller typer av källor som kan vara användbara 
för en viss uppgift och hur man söker för att finna dessa källor. Vi har iden-
tifierat två något skilda uppfattningar av undervisning i informationssökning 
med särskild inriktning på källor. Det ena synsättet innebär att undervisningen 
inriktas på tips och råd om specifika källor, medan det andra synsättet inriktas på 
olika typer eller genrer av källor, där undervisningens mål och innehåll är att 
visa eleverna på variation mellan olika genrer av källor och att ge råd om när det 
är lämpligt att välja den ena eller andra genren, exempelvis uppslagsböcker, 
ordböcker, handböcker, databaser, webbportaler. 
 
A.1 Fokus på specifika källor 
Rekommendationer om specifika källor, gärna webbplatser eller databaser, ofta 
också böcker eller tidskrifter framträder som dominerande innehåll såväl i 
undervisning inför större grupper som vid handledning med små grupper eller 
enskilda elever. Detta kommer tydligt fram både i intervjuerna och i de skriftliga 
instruktioner till eleverna, som vi fått ta del av. Lärare berättar att de samlar på 
URL-adresser för att kunna tipsa elever vid lämpliga tillfällen.  

 
Ja, jag tipsar ju om en massa databaser och 
sökmotorer. Jag var ju förberedd på det här och 
visste ju var man kan hitta bra information om 

                                                 
13 Vi bortser sålunda från en uppfattning med fokus på datoranvändning, eftersom den tycks ha så liten 
betydelse för våra informanter. 
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Vietnamkriget eller vad det nu är de söker för 
nånting. Och då frågar dom ju mej, om dom inte 
hittar och då säger jag: gå in och titta där och sök 
si och så, så får du säkert fram det.14

 
Adresserna kan gälla söktjänster som Google eller webbsidor vid någon 
institution t ex Levande historia eller Utrikespolitiska institutet. Ämnesportaler 
som exempelvis Mölndals stadsbibliotek och Länkskafferiet på Skoldatanätet 
omtalas ofta som rekommenderade webbplatser till eleverna.  
 
Ett motiv för våra informanter att rekommendera eleverna att besöka specifika 
webbplatser är att hindra dem från att leta planlöst och att därmed arbeta 
ineffektivt. Det är tydligt i vårt material att lärarna och bibliotekarierna uppfattar 
elevernas egna sökningar på webben som spretiga och planlösa och att deras 
undervisning i hög grad försöker motverka just detta. 

 
’Lär er att hitta på ett ställe.’ Det räcker som 
regel väldigt långt. Det ska inte bara vara det där 
planlösa letandet, skummandet överallt.15

 

Uppfattningen av kunskapsinnehållet i undervisning om informationssökning 
som tips, råd och anvisningar om specifika källor återkommer frekvent genom 
hela vårt material. Detta fokus på specifika källor tycks hänga samman med ett 
överordnat intresse för effektiv tidsanvändning, eller snarare, ett intresse att 
hindra elever från att slösa mycket tid på planlöst letande, framför allt på 
webben. En annan tolkningsmöjlighet är att framhävandet av särskilda ämnes-
portaler uttrycker en önskan hos pedagogerna att behålla kontrollen över elever-
nas informationssökning. 
 
Ett fokus på kunskap om specifika källor och att kunna finna dessa återspeglas i 
hur lärare bedömer resultat av undervisning i informationssökning.  
 

I:… vad det är för skillnader? 
R: Dom söker på ett annat sätt… dom… dom… det är inte 
så planlöst längre. Dom har lärt sig dom här olika 
databaserna som jag då har tipsat om. Dom har lagt in 
dom så att dom har det själva, var dom hittar baserna 
och kommer ihåg vad man har sagt.16

 
Kontroll och återfinning av källor är centralt i den uppfattning som 
illustreras i citatet och kan jämföras med Bruce kategori 4 av informations-
kompetens som att kunna kontrollera information (1997, s 110).  
 
                                                 
14 L1 2001 05 14 
15 B3 2001 03 15 
16 L1 2002 05 14 
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Krav på redovisning av källor kan ses om en dimension i uppfattningen av 
kunskapsinnehåll med fokus på specifika källor. Kravet att redovisa vilka källor 
som använts är genomgående i synen på vad elever skall lära sig om informa-
tionssökning. Hur en korrekt källförteckning ser ut, hur man ägnar tid och möda 
åt att undervisa om detta och hur elevernas källförteckningar ofta har brister 
uppmärksammas i många av intervjuerna.  
 

Jag ser svårigheten för eleverna… inga årtal, har 
inte följt det som vi försöker lära dom om hur man 
skriver en källförteckning.17

 
Uppfattningen att källredovisning är nödvändig framhålls som en konvention, 
det är något man alltid gör, när man presenterar ett arbete som bygger på olika 
källor. Enligt våra informanter tillämpas dock inte detta krav i alla de arbeten 
som förekommit i vår undersökning. Lärare finner anledning till undantag, 
exempelvis om arbeten redovisas som collage eller novell eller dramatisering. 
Då finns inte plats för redovisning av källor, enligt dessa informanter. I 
intervjuerna framträder sålunda en något ambivalent hållning till vikten av att 
eleverna redovisar sina källor.  
 
Ytterligare ett inslag i uppfattningen av undervisningsinnehållet med fokus 
på specifika källor gäller i förhållandet mellan bibliotekarier och lärare, där 
bibliotekarien menar att det ofta finns många likvärdiga källor som är 
relevanta för en viss uppgift och att lärares fasthållande vid en särskild källa 
skapar problem om inte just denna specifika källa är tillgänglig, exempelvis 
om en viss bok som läraren rekommenderat är utlånad.18 Innebörden blir att 
den potential av informationsresurser som erbjuds via biblioteket hämmas av 
fixeringen vid en specifik källa. 
 
A.2 Fokus på varierade genrer av källor 
Fokus på varierade genrer av källor innebär att det skall ske en anpassning 
mellan typ av fråga / problem, typ av källa och effektiv tidsanvändning. Nedan-
stående citat illustrerar hur bibliotekarien önskar att eleven skall förstå att den 
uppgift han/hon skall arbeta med och den infallsvinkel han/hon väljer skall styra 
vilken genre av källa man skall välja. 
 

… utan man har en fråga och man har funderat över 
vilken källa och det här kan jag leta efter och om 
jag skall skriva om ett land, om jag skall skriva om 
den politiska utvecklingen eller om jag ska skriva om 
landet som turistland, vilka olika källor  man då får 
använda. Så att då hade… med mig då olika källor så 
att säga från uppslagsbok till Länder i fickformat 

                                                 
17 B3 2002 05 20 
18 B4 2002 05 06 
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till turisttidskrifter till Tempus, politiska 
tidskrifter osv, och sen hade vi då även, fick dom då 
dom här adresserna på… olika dom kunde gå in på 
Internet…19  

 
Ett fokus på undervisning om varierade genrer av källor är framträdande i 
materialet och skulle alternativt kunna rubriceras som ”Fokus på andra källor än 
Internet”. Detta synsätt innebär att lärare och bibliotekarier i sin undervisning 
visar på olika slags källor med en klar inriktning på ”andra källor än webben”. 
Synsättet präglas av en ambition hos lärare och bibliotekarier att vidga elevernas 
föreställningar om informationssökning. Informanterna menar att för eleverna 
handlar informationssökning bara om datorer och Internet. Ambitionen att bryta 
denna föreställning innebär att pedagogerna strävar efter att styra eleverna bort 
från Internet till andra slags källor, gärna böcker men också från såväl tryckta 
som elektroniska källor till organisationer, myndigheter och personer som 
framhävs som användbara informationskällor.20  
 

Jag visade på olika uppslagsböcker, facklitteratur 
och facktidningar. Internet kom sist på den listan. 
Man kan ta kontakt med någon som varit med, fråga 
någon.21

 
Det är tydligt i materialet att både lärare och bibliotekarier värnar om böcker i 
stället för Internet.  
 

I: Vad menar du med att ”lära sig söka”? 
R: Att det finns olika möjligheter, att inte glömma 
böcker, t ex i historia när dom ska göra en liten 
fördjupningsuppgift och har formulerat en bra fråga. 
Så sticker dom iväg och kommer tillbaka och har inte 
hittat någonting. Och när man frågar om dom tittat i 
läroboken, så ser dom väldigt förvånade ut. I själva 
verket kanske frågan besvaras bäst med hjälp av 
läroboken, men det kommer dom inte att tänka på. Jag 
vill att dom ska vänja sig vid att böcker är 
jättebra, de finns till hands, man kan bära dem med 
sig och arbeta vid olika tillfällen och på olika 
platser när det passar en, men det kanske inte går om 
man sitter där och söker på annat sätt.22  

 
Citatet ovan antyder en ambition att styra eleverna från Internet mot böcker. Det 
antyder också ett synsätt att böcker som informationskällor är värdefulla just i 

                                                 
19 B3 2001 03 15 
20 bl a L9 2001 03 06; B5 2001 03 08; L11 2001 03 22 
21 L2 2001 02 27 
22 L7 2001 03 20 
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egenskap av böcker. Böcker som informationskällor beskrivs som mer effektiva 
och lättare att använda för eleverna än Internet.  
 
Tidsaspekten spelar en stor roll i argumentationen:  
 

… att dom inte går omvägar och det här att dom också 
förstår att Internet tar väldigt lång tid. Det är 
oerhört mycket snabbare att gå till en bok då…23  

 

En anledning för lärare att försöka styra eleven mot böcker som informations-
källor i stället för Internet kan vara att de menar att eleverna inte har en 
tillräckligt kritisk hållning till den information de finner på webben. Citatet 
nedan tyder också på att läraren själv misstror Internet-buren information och att 
hon känner en oro för att eleverna går på vad som helst. 
 

I: Har dom lättare för att hitta material i böckerna? 
R: Ja, det tycker jag. Men eleverna tror att 
informationen på Internet är mer värdefull. Men då 
kan det vara vad som helst, dom ifrågasätter inte.24

 
Skönlitteratur som rekommenderad typ av källa förekommer sparsamt i vårt 
material. Det är framför allt i sådana arbeten som lagts upp enligt storyline-
modell, där man lyfter fram skönlitteratur som en typ av litteratur som eleverna 
förväntas arbeta med. I storyline-arbeten blandas också olika textgenrer i elever-
nas skrivande med krav att arbetena skall redovisas både som presentation av 
fakta och som berättelser25. 

5.2.3 B. Fokus på systematisk informationssökning  
Uppfattningen av undervisning som systematisk informationssökning är starkt 
upphängd på en rekommenderad ordning mellan olika källgenrer. Eleverna 
anvisas vanligtvis att ta avstamp för sin informationssökning genom att orientera 
sig i ett ämne och därför börja söka i en uppslagsbok alternativt lärobok. 
Fördelarna med läroboken, så som lärarna beskriver den, är att den ger bas-
kunskaper, som kan fungera som ingång till ett ämnesområde, en möjlighet till 
orientering för eleven. Vidare ger den en struktur, som kan vara användbar för 
vidare studier i ämnet26. Att börja med att läsa lärobokens text i anslutning till 
en uppgift sparar mycket tid för eleverna, enligt våra informanter.  
 

Dom fick börja med läroboken och sen fick dom börja 
med en annan bok. Det var klart och tydligt en gång i 
det här. Sen var det också, på det informationsblad 
dom fick, en del Internetadresser men innan dom fick 

                                                 
23 B3 2001 03 15 
24 L7 2001 03 20 
25 L13 2002 05 2 
26 t ex L7 2001 03 20, L8 2001 03 06 
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gå ut där, så kom bibliotekarien och informerade om 
att ’var försiktig, titta på adressen, värdera 
källorna’. Det var ingen lång information hon gav, 
men tipsade om två källor. Allra sist på 
informationsbladet finns telefonnummer till EU-
upplysningen, men det var inte tillåtet innan man 
hade arbetat sig igenom allt annat.27  

 

Citatet uttrycker uppfattningen att en utstakad ordning mellan olika typer av 
källor är väsentlig. Först lärobok, sedan en annan bok och först därefter Internet. 
Här finns också en varning om försiktighet med Internetkällor. Varför det skulle 
vara förbjudet att ringa EU-upplysningen, innan eleverna uttömt andra källor 
framgår tyvärr inte av intervjun. Fokus på systematisk informationssökning med 
betoning på en särskild ordning mellan typer av källor är förknippad med en 
önskan hos pedagogerna att eleverna inte skall slösa bort tiden med att söka i 
timmar vid en dator28. 
 
Att en viss ordning mellan typer av källor kan skapa ingångar till informa-
tionssökning bland andra typer av källor som i sin tur kan leda vidare är en idé 
om undervisning i informationssökning som illustreras i följande citat. 

 
Jag gick alltså igenom då uppslagsverk och 
ämneslexikon, monografier, artiklar dagstidningar 
etc. plus katalogen i grova drag. --- Jag försöker 
uppmuntra att först börja med uppslagsboken och ringa 
in, så dom förstår vad dom ska göra, så dom får ett 
hum om ämnet och så. Dom kan vara lite vilsna när dom 
börjar, men dom måste förstå vad dom ska göra… att 
dom sen går vidare i ämneslexikon och hittar böcker 
som dom kanske lånar… att vi tittar på böcker, på cd-
rom, kanske jämför olika versioner. Sen har vi lite 
tidskrifter… hjälper dem att logga in på t ex 
Utrikespolitiska institutet, att man går till 
Mediearkivet. Jag försöker få igång dem på nåt steg, 
och sen så kommer dom ofta tillbaka för dom vill ha 
mer.29

 

Uppfattningen som systematisk informationssökning innebär att den rekom-
menderade ordningen mellan genrer av informationskällor motiveras med att 
eleverna först skall skaffa sig baskunskaper, innan de går vidare och söker i 
andra källor. Här kan skönjas en önskan om ordning och reda, struktur och 
kontrollerad utforskning av en fråga. 
 

                                                 
27 L8 2001 03 06 
28 L7 2001 03 20 
29 B1 2001 03 20 
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Att inte springa till datasalen det första dom gör, 
att börja i rätt ände, att börja med att skaffa sig 
en uppfattning om vad jag egentligen ska ta reda på, 
vad finns det för olika möjligheter. Börja i 
uppslagsböcker, börja i läroböcker innan dom springer 
vidare, för har man ingen bas att stå på, så hittar 
man inte vettiga svar på sina frågor, om man inte kan 
nåt innan. Det tycker jag är viktigt, att dom har en 
strategi.30  

 

Citatet ovan visar hur informanten betonar baskunskaper, ’en bas att stå på’, som 
förutsättning innan eleverna går vidare med sina sökningar. Ordningen och mo-
dellen att skaffa sig baskunskaper benämns som ’en strategi’. 
 
Att skaffa sig baskunskaper på det område eleven skall arbeta med framhävs 
som väsentligt och som en utgångspunkt för den rekommenderade ordningen 
mellan källtyper i sökandet: börja i läroboken / uppslagsboken för att skaffa dig 
denna grundläggande kunskap, en första orientering. Bestäm dig därefter för vad 
du vill veta mera (eller vad läraren sagt att du skall ta reda på) och välj lämplig 
källtyp för din fråga.  
 

Ja, ja, ja. Dom får ju tips om att gå först till 
Nationalencyklopedin, Länder i fickformat, dom som vi 
har här nere [i biblioteket], för att få en bakgrund. 
Börja enkelt, och att dom inte går till Mediearkivet 
i första hand, för där får du aldrig en bakgrund. Du 
får ju ständiga ögonblicksbilder, om du inte har 
himla tur och hittar en analys någonstans.31

 
Uppfattningen av undervisningsobjektet som systematisk informationssökning 
innebär att lärare och bibliotekarier särskilt uppmärksammar sökvägar och en 
rekommenderad ordning mellan olika typer av källor. Ordningen uttrycker ett 
processtänkande och förknippas med elevernas lärandeprocess, där utgångs-
punkten skall vara att skaffa sig baskunskaper för att därefter gå vidare med 
sökning i andra källor och bearbetning av material som i sin tur skall utmynna i 
en redovisning, där eleverna visar vad de kommit fram till. Denna uppfattning 
skiljer sig från A-uppfattningen med fokus på källor på så sätt att systematisk 
informationssökning inte fokuserar på specifika källor utan på en rekommen-
derad ordning mellan typer av källor och hur valet av typ av källa dels skall 
relateras till var i lärandeprocessen eleven befinner sig, dels vilka fråge-
ställningar eller infallsvinklar på ett ämne som eleven valt. Detta synsätt kan 
karaktäriseras som mera abstrakt än det förra. De båda synsätten har dock det 
gemensamt att de primärt fokuserar på källor och material och hur man finner 

                                                 
30 L8 2001 03 06 
31 L8 2002 05 22 
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och väljer källor i förhållande till sin uppgift. Önskan om effektiv tidsanvän-
dning utgör ett tydligt inslag i båda synsätten. 

5.2.4 C. Fokus på upplevelsen av informationssökningsprocessen  
Att undervisa om upplevelsen av informationssökningsprocessen som sådan är 
en annorlunda ansats i undervisningen som förekommer i vårt material. Ett 
exempel är en bibliotekarie som berättar att hon visat modeller av 
informationssökningsprocessen för eleverna och då tagit fasta på den affektiva 
dimensionen i sökprocessen, dvs. att undersökande arbete och informations-
sökning alltid är förknippade med viss osäkerhet och att den sökandes känslor 
förändras under olika skeden av processen.  
 

Sedan visade jag ganska tidigt två overhead och det 
är ju från Kuhlthau, och så gjorde vi ett experiment 
och jag pratade med eleverna om att det är inte lätt 
detta att söka information och jobba undersökande och 
att det är helt naturligt att man känner de här olika 
känslorna. Jag visade då hur arbetet inleds och att 
man kan känna de här olika känslorna, att man känner 
osäkerhet, att när man valt sin rubrik och skrivit 
lite frågor att det kanske känns si och så. Dom var 
liksom intresserade och lyssnade på detta tycker 
jag.32  

 
Detta fokus på upplevelsen av informationssökningsprocessen är mindre 
framträdande i vårt material än idén om att lära ut en systematisk ordning. Den 
skiljer sig framför allt från övriga uppfattningar på så sätt att fokus här riktas 
mot hur informationssökningen erfars av den som söker, dvs. i vårt fall eleverna. 
Den inriktas inte på källor eller på material utan på vad det innebär för eleven 
själv att söka information.  

5.2.5 D. Fokus på bearbetning av källor 
Det är påfallande att den del av lärandeprocessen som utgörs av elevernas 
bearbetning av informationskällor är delvis dold för lärare och bibliotekarier, 
åtminstone medan processen pågår33. Det tycks vara först i efterhand, då lärarna 
tar del av och bedömer elevernas arbeten som resultatet av bearbetningen av 
källor blir synligt. (Uppfattningar av kriterier för bedömning av elevernas 
arbeten redovisas nedan i avsnitt 5.5.) Vårt material tyder på att lärarna har höga 
krav på hur eleverna skall bearbeta källorna men att sådana aspekter på 
informationsbearbetning tycks uppmärksammas ytterst sparsamt i undervis-
ningen. 
 

                                                 
32 B5 2001 03 08 
33 B5 2001 03 08; L9 2001 03 06  

 60 
 
 



 

De krav på bearbetning som framhävs av såväl lärare som bibliotekarier gäller i 
första hand två områden, nämligen hur eleverna redovisar sina källor och hur de 
förmår skapa egen text med hjälp av de källor de använder. Ett motiv för kravet 
att eleverna skall redovisa sina källor är att lärarna måste kunna kontrollera att 
elevernas arbeten inte enbart är resultat av ”textflytt” (jfr Alexandersson & 
Limberg 2004). 
 

För skall jag gå in och kunna kontrollera någonting, då 
måste jag ju veta var det är dom har hämtat det. Det 
händer ju lite då och då att man gör en sån koll.34

 
Dimensionen kontroll kopplas till kraven att eleven skall ha skrivit något eget, 
att de inte enbart skall ha skrivit av eller flyttat text från en eller flera källor in i 
sin rapport.  
 
Utöver kontroll kan kravet på redovisning av källor som kunskapsinnehåll också 
ses som ett sätt att försöka ändra elevernas sätt att bearbeta sina källor. 
Förhoppningen tycks vara att om eleverna tvingas redovisa sina källor skall 
detta leda till att de bearbetar källorna bättre för att skapa något eget i stället för 
att flytta text från en källa till sin redovisning.35  
 
Ett illustrativt exempel på kontroll av källor i syfte att förändra elevernas sätt att 
bearbeta information var att eleverna i en klass skulle lämna kopior av alla 
informationskällor de använt som underlag till sina rapporter och att de skulle 
kunna belägga allt i sin text med hänvisning till bifogade kopior av sina källor.36 
Här tycks avsikten tydligt ha varit att undervisa eleverna om vikten av både hur 
man använder sina källor och att man redovisar dem.  
 

Men det var ett exempel på hur man har blivit väldigt 
uppmärksam på det här va, dom måste hela tiden kunna, 
och dom själva inser ju då också hur viktigt det är 
va, och det är väl också ett sätt att hela tiden ge 
dom dom här signalerna, att vi måste ha belägg för 
vad ni säger… och ni får inte knycka saker utan att 
skriva varifrån eller vem som har sagt detta från 
början. Så att det… jag tror att en sådan nötning 
från början i olika sammanhang, det måste ju till 
slut ge ett resultat.37

 
Fokus på bearbetning av källor innebär att olika steg i elevernas lärande går från 
avskrift ur ett uppslagsverk till förmåga att formulera frågeställningar och 
använda många källor för att besvara dessa. Ett instrument i undervisningen som 
                                                 
34 L13 2002 05 27 
35 bl a B3 2003 06 03 
36 B3 2001 03 15 
37 B3 2001 03 15 
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skall gynna sådant lärande är att ta upp resonemang med elever om varför man 
skall hänvisa till de källor man använder och hur man gör detta. En 
forskningsetisk dimension, som motiv att redovisa sina källor, förs in i 
resonemanget av läraren i citatet nedan.  
 

För eleverna så är det ett steg från att skriva av 
och tala om att det är uppslagsboken längst bak, till 
att förstå att man ska hänvisa varje gång man 
använder nånting. Duktiga elever förstår det snabbt 
och dom som inte förstår vitsen med det, tar längre 
tid på sig.  
I: Hur kan du som lärare förklara den här vitsen för 
dom? 
R: Jag säger att det handlar om att vara hederlig, 
att vara ärlig, man ska inte stjäla något och låtsas 
att det är man själv som kommit på det.38

 

Sammanfattningsvis ser vi att ett fokus på bearbetning av källor i första hand 
uttrycks som krav på källredovisning och också innebär krav från lärarna att 
eleverna skall utveckla förmåga att skapa redovisningar om olika kunskaps-
områden, där byggstenarna utgörs av olika informationskällor. Ovan kopplade 
vi krav på källredovisning till ett fokus på specifika källor som kunskaps-
innehåll (kategori A.1). Vi identifierar inte bearbetning av källor som något 
tydligt eller väl utmejslat kunskapsinnehåll i undervisningen så som det visar 
sig i intervjuerna. Ingenting nämns i intervjuerna om undervisning om analys 
och syntes av källor. I ett fåtal intervjuer ges exempel på hur man i under-
visning tar upp förhållandet mellan en undersökningsfråga och bearbetning 
och presentation av ett material. 

5.2.6 E. Fokus på värdering av källor 
Värdering av källor så som det kommer fram i våra intervjuer rymmer olika 
dimensioner och kan gälla alltifrån att förstå konsekvenser av tryckår39, att 
jämföra mellan källor för att kontrollera överensstämmelse eller brist därpå40, att 
avgöra om källor är partiska41, att lita på länkar som bibliotekarien rekom-
menderar, eftersom de är kvalitetsgranskade, liksom vikten av att kontrollera 
upphovet till information på Internet42. Både lärare och bibliotekarier knyter sina 
resonemang om vikten av källkritik till användning av Internet-källor. De menar 
att eleverna ofta är godtrogna, att de sväljer vad som helst, särskilt sådant de 
funnit på Internet. Presentationen av uppfattningar av värdering av källor 
omfattar två underkategorier, nämligen relevansbedömning och källkritik. 

                                                 
38 L7 2001 05 15 
39 L7 0103 20; 010515 
40 L7 2001 03 20; 2001 05 15 
41 L8 2003 06 03 
42 L7 2001 05 15 
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E.1 Relevans 
Att värdera källor innebär exempelvis att kunna avgöra om en källa är relevant 
för en uppgift eller en fråga. Värdering i termer av relevansbedömningar och hur 
man i undervisningen kan ta upp resonemang om kriterier för att bedöma om 
och varför en källa är användbar för en viss uppgift eller i en viss situation 
förekommer sällan i vårt material. Uppfattningar som berör relevansbedömning 
som kunskapsinnehåll uttrycker att elever har svårt att bedöma vad som är 
användbart material och att detta bekymrar pedagogerna.  
 

Då är det väldigt viktigt att fundera över vilka 
fakta som är viktiga för att jag [eleven] ska kunna 
ta ställning. Onödiga fakta ska inte finnas med. Det 
var väldigt svårt för dom. Då kan det bli fakta som 
inte hängde ihop med deras slutsats utan det var 
fakta för faktas skull.43

 
I nedanstående citat poängteras hur viktigt läraren anser att det är att 
eleverna funderar över informationens användbarhet, vilket i sin tur kopplas 
till en källkritisk infallsvinkel. Det betyder att relevans inte bara bedöms 
utifrån sitt ämnesinnehåll i förhållande till uppgiftens innehåll utan också till 
vem som står bakom informationen, dvs. källans upphov och eventuella 
intressen. 
 

En del samlar in en förfärlig massa fakta men har ingen 
som helst förståelse för vad dom tar ut, värderingar av 
det är lika med noll. Det viktiga är att söka fakta och 
fundera över om detta är något jag har användning för, 
vem har skrivit detta?44

 
När det gäller förmåga att bedöma relevans i olika källor vid 
informationssökning finns knappt något stoff i våra intervjuer som antyder 
att våra informanter tar fasta på detta som objekt för undervisning. Några 
lärare nämner att de försökt styra eleverna att ögna igenom långa träfflistor 
för att bedöma vad de eventuellt kan ha användning för. Sådana upp-
maningar kopplas till beklagande att eleverna är för snabba att skriva ut 
mängder av webbsidor, utan att först läsa igenom och bedöma användbarhet. 
Det framstår på så sätt snarast som en fråga om resurshantering, att inte 
ödsla tid och papper på onödiga utskrifter.45 Enstaka exempel från inter-
vjuerna visar att lärare försöker hjälpa elever att bedöma relevansen i 
träfflistor eller på webbsidor genom individorienterad handledning. 
 

                                                 
43 L11 2001 03 22 
44 L2 2001 02 27 
45 t ex L2 2001 02 27; L1 2001 05 14 
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R: Att söka kan dom väl i och för sig, men alltså det 
rent tekniska sökandet, men dom har svårt att se vad 
som är användbart, om du får upp en massa på sidan så 
vet dom inte vad ska jag titta på i rubriken, vilka 
är värd att öppna och sen om dom öppnar nånting och 
upptäcker en lång text, ja, då blir det, då använder 
dom aldrig, inte… Därför tycker jag dom är ganska 
dåliga. 
I: Och hur, ja, hur hjälper du dom som lärare då? 
R: Ja, då gör man så, man står och läser med dom, 
’Kan det här se rätt ut?’, ’Vad tror du det här 
handlar om?’, men jag har svårt att allmänt hjälpa 
dom, det ser ju så olika ut.46

 
Av citatet framgår att läraren ser svårigheter med att undervisa om 
relevansbedömning i mera generella termer. Här finns en betoning på det 
individuella och det partikulära. 
 
Uppfattningen av relevansbedömning som ett objekt för lärande framträder 
något tydligare i intervjuer från det sista projektåret. Detta tyder på att 
IDOL-projektet bidragit till att förändra uppfattningar så att flera dimen-
sioner i informationssökning blir synliga, vilket illustreras i följande citat.  
 

Det eleverna upplever som svårt, och det har inte jag 
tänkt på, det är att ta ut det viktigaste, att se vad 
som är viktigt… Dom hittar information men om dom vet 
vad som är viktigt, det är en väldigt stor svårighet 
för dom.--- Och det är ju också någonting som jag 
inte vet hur man lär sig, att ta ut det som är 
viktigt. För det hänger väl också ihop med det här 
med informationssökning, med att bedöma källor och 
sånt där.47  

 
Detta tyder på att relevansbedömning som en dimension i informationssökning 
kan vara en del av pedagogernas implicita kunskap, och att vår studie bidragit till 
att explicitgöra denna. 
 
E.2 Källkritik 
Den aspekt på värdering av källor som alla våra informanter tar fasta på och 
betonar som viktig för eleverna att lära sig är källkritik. Förmåga till källkritik 
uppfattas som att kunna skilja mellan källor med avseende på pålitliga och 
opålitliga, vilket uttrycks exempelvis som att skilja mellan seriösa och mindre 
seriösa källor48, objektiva och partsinlagor49 eller att kunna bedöma vad som är 
                                                 
46 L8 2003 06 03 
47 B3 2003 06 03 
48 L7 2001 03 20 
49 L8 2003 06 03 
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”rätt information” då olika källor ger motstridiga uppgifter50. Lärarna ser 
möjligheter att lära ut källkritik genom jämförelser mellan olika källor. Dock ger 
intervjuerna få exempel på att sådana jämförelser uppmärksammas i deras 
undervisning. I vårt material kommer det fram att lärare och bibliotekarier ser 
stora brister i elevernas förmåga till källkritik, vilket de också uttrycker viss oro 
för.  
 
Synen på hur elever lär sig källkritik varierar i vårt material. Variationerna 
återspeglar vad och hur lärare och bibliotekarier tänker om hur de kan genom-
föra undervisning i källkritik. 
 
Vi har identifierat tre olika uppfattningar av hur elever utvecklar förmåga till 
källkritik.  
 
α - källkritisk förmåga är en mognadsfråga  
Detta synsätt innebär att källkritisk förmåga ses som en fråga om utveckling, 
något som kommer med åren. Denna uppfattning uttrycks av många av våra 
informanter som att ”Dom har nog inte kommit dit ännu, riktigt”51 eller ”det är 
egentligen för svårt för dom”52 eller som i följande citat:  
 

R: Ja någorlunda kläm på det, det är ju skillnad på 
sexor och nior, dom ambitiösa eleverna i nian, dom 
har kläm på det, det är lite en mognadsfråga också, 
det tror jag. 
I: Hur menar du? 
R: Ja, liksom att se världen på det sättet och då är 
kanske en tolvåring lite liten.53

 
Uppfattningen att kunskaper i källkritik är en fråga om mognad och att 
eleverna måste uppnå en viss ålder – mognadsnivå – för att ha förmåga till 
källkritik återfinns i hela materialet, således bland lärare från år 5 (som 
undervisar de yngsta barnen i vårt urval) till lärare och bibliotekarier i högre 
årskurser på gymnasiet. Denna uppfattning förefaller vara kopplad till ett 
synsätt som innebär att förmåga till källkritik utvecklas av sig själv. Man kan 
inte göra så mycket åt det i undervisningen. 
 
Uppfattningen att källkritik är en mognadsfråga kan innebära att en lärare 
inte bryr sig om att ta upp källkritik i ett specifikt arbete, även då arbetet 
bedöms ha hög kvalitet. 
 

                                                 
50 L11 2001 03 22 
51 L13 2002 05 27 
52 L10 2001 03 27 
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Ja, men han får, jag tycker han kan få lov att tro…[på 
Chomsky] det tillhör den här åldern, svart och vitt. 
Sen så modererar han sig säkert. --- Låt honom tro på 
Chomsky så länge.54

 
I citatet förvandlas källkritik relaterad till en politiskt kontroversiell fråga 
från vetande till tro. 
 
β - källkritisk förmåga som en personlig egenskap  
Denna uppfattning innebär att källkritik är något som några kan (dom 
duktiga) men som andra (dom svaga) inte kan. Också detta synsätt innebär 
att förmåga till källkritik finns hos en del elever oberoende av lärares 
insatser eller vad som händer i undervisningen.  
 

Det finns ju elever som gör det här på ett utmärkt 
sätt, då kan man kopiera, dela ut i klassen och 
diskutera och så får de göra ett eget försök omedelbart 
efter det.55

 
Att göra åtskillnad mellan ”dom duktiga” och ”dom mindre duktiga / dom 
svaga” är ett återkommande drag i hela intervjumaterialet och framträder 
relaterat inte bara till källkritisk förmåga utan till olika dimensioner i denna typ 
av inlärningsuppgifter, då elever arbetar undersökande och självständigt (Jfr 
nedan avsnitt 5.4 och 5.5). 
 
γ - elever kan lära sig källkritik genom undervisning 
Uppfattningen att elever kan lära sig källkritik genom undervisning förekommer 
i vårt material, men den är mindre framträdande än uppfattningen att källkritik 
är en mognadsfråga eller att det är något som somliga kan och andra inte kan. 
Intervjuerna ger exempel på undervisning som syftar till att hjälpa eleverna att 
lära sig en källkritisk hållning, exempelvis att tillsammans med eleverna jämföra 
olika källor för att kunna bedöma trovärdigheten. Samtidigt uttrycks några av 
dessa utsagor i konditionalis, dvs. lärarna talar om det som något man skulle 
kunna göra. Här finns en potential för utveckling och förändring av 
undervisningen som aktionsforsningsansatsen i projektet syftade till att stödja, 
men som inte ledde till några tydliga resultat under projekttiden (jfr nedan 
avsnitt 6.4). Intervjuerna uttrycker en rad uppslag och funderingar om hur man 
skulle kunna göra, men där finns färre exempel på att lärare och bibliotekarier 
berättar vad de tar upp om källkritik i sin undervisning och hur de går tillväga 
för att stödja elevernas kunskapsbildning i detta avseende.  
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Intervjuerna uttrycker ibland en viss uppgivenhet, där läraren säger att han tagit 
upp frågor om källkritik, särskilt uppmanat eleverna att kontrollera vem som 
står bakom en text, men samtidigt menar han att det är osäkert om alla elever 
”tagit åt sig det”56. En liknande uppgivenhet kommer fram i följande exempel:  
 

R: Jo absolut, man måste ju börja där [med sexorna] 
naturligtvis, absolut och få dom och tänka på det och 
fundera på det och sen så kommer det liksom efter hand. 
Så som det ser ut nu så känner man, så som vi har 
gjort, man gör en genomgång, så här ska ni göra och så 
ska det vara och så tror man att det ska fungera sen 
och det gör det ju inte. 
I: Vad är det mer som ska till då tänker du? 
R: Ja det är ju mycket faktiskt, det är ju mycket 
övningar.57  

 
Som framgått ovan ser lärare och bibliotekarier sina krav på källredovisning 
som ett sätt att i undervisningen stödja elevernas förmåga till källkritik. Ett 
exempel, som vi redan nämnt ovan i avsnittet om redovisning av källor, visar att 
en lärare krävt att eleverna skulle lämna in kopior på alla informationskällor de 
använt för ett arbete.  
 

I: Tror du att du som bibliotekarie kan bidra till att 
dom lär sig att bli källkritiska? 
R: Ja det tror jag ju att jag kan, genom att vi alltid 
försöker påtala detta, genom att dom alltid måste ha en 
källhänvisning och en avsändare på det material dom 
använder. Vi har en naturkunskapslärare --- och där 
måste alla elever kopiera allt material som dom 
använder. --- Den där läraren var så trött på halvdana 
källhänvisningar och på meningar, åsikter, 
uppfattningar, ställningstaganden som inte fanns nåt 
belägg för i det som eleverna hade redovisat i sin 
källförteckning. Så han kräver… att allt skall 
kopieras…. Och sen ska dom kunna belägga precis allting 
i texten.58

 
Undervisning i källkritik omnämns oftast i samband med undervisning om etik 
och moral, politik eller livsåskådningsfrågor. En lärare berättar att hon låtit sina 
elever arbeta med begrepp inom judendomen och närläsa ett medvetet urval 
olika källor för att jämföra olika ståndpunkter och vem som står bakom dessa59. 
I citatet nedan framgår lärarens uppfattning att eleverna är motsträviga och har 
svårt att acceptera motstridiga ståndpunkter i olika informationskällor. 

                                                 
56 L11 2001 03 22 
57 B2 2002 05 22 
58 B3 2001 03 15 
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Dom har, till exempel, i min religionsundervisning, så 
har dom fått presentera olika begrepp inom judendomen. 
Och då får dom ju använda sig av olika källor, det gör 
jag också bara för att dom ska få just möta olika 
källor. Och då så har vi ju en diskussion --- men när 
dom kommer tillbaks så säger dom så här: ’Kolla, här 
står det så och här står det så, det kan ju inte 
stämma’, och liksom väntar att ställa mig till svars. 
Det står olika i olika böcker. Det går inte att skriva 
nåt om det. Dom vill ju ha det enkelt… och då möter ju 
dom det motståndet och så kommer dom till läroboken och 
’Här står ju ingenting, … jag kan ju mycket mer nu’.60

 

Citatet andas en viss frustration från läraren över att det är svårt att få eleverna 
med sig på en hållning, där de inte finner entydiga och säkra fakta. Vi skönjer 
här en motsättning mellan säkerhet och ”det rätta” å ena sidan, som läraren 
uppfattar att eleverna vill ha, och osäkerhet och famlande, där värderingar och 
eget omdöme ingår i förmåga till källkritik, vilket hon, enligt citatet, försöker ta 
fasta på i sin undervisning.  
 
I vårt material finns, främst från gymnasieskolan, erfarenheter att 
undervisningen i källkritik verkligen fått resultat. Under det sista projektåret 
finner vi en uppfattning att en del elever blivit så källkritiska, att de inte vågar 
skriva någonting utan belägg i någon källa. 
 

Det har också medfört att ibland kan dom fråga saker 
och då kan jag berätta, men då blir jag ifrågasatt, 
’men det är ju bara som du säger’. Lite jobbigt att bli 
ifrågasatt. Ska dom tro på detta? Det kan bli absurt 
att man inte tror på någonting. Vad är rimligt att 
ifrågasätta, var går gränsen för det?61

 
Samma bibliotekarie menar i en senare intervju att undervisningen, där lärare 
och bibliotekarier starkt framhållit vikten av källkritik fått sådant genomslag, att 
den gjort eleverna osäkra på om de någonsin vågar formulera ett påstående utan 
belägg i en annan källa. Innebörden är att eleverna har svårt att avgöra var 
gränsen går mellan kravet att redovisa belägg för ett påstående och situationer då 
man inte behöver göra det, vilket skapar stor osäkerhet hos eleverna. Dessa 
erfarenheter visar att en av informanterna hävdar att undervisningen faktiskt ger 
resultat men informanten är tveksam till om det är ett lyckat resultat. Resultaten 
tyder på att de moment av osäkerhet som förs in i undervisningen ställer stora 
krav på såväl elever som lärare och bibliotekarier.  
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Sammanfattningsvis tycker vi oss kunna konstatera att undervisning i värdering 
av källor är ett område som både lärare och bibliotekarier tycker är särskilt svårt. 
Nedanstående citat illustrerar denna erfarenhet och uttrycker också rådvillhet. 
 

Källor och källkritik, javisst, så att det, det… det är 
ju en sak man tänker… och det vet vi ju att dom har 
väldigt svårt med… så, visst, jag… jag känner det här 
då att det här behövs det lägga mer… mer tid på det här 
då, men, ja, frågan är hur, mm…62

 
Här finns idéer, här finns villrådighet, här finns erfarenheter av mindre 
framgångsrik undervisning och från gymnasiet också en uppfattning om 
överdriven framgång.  
 
Vi tycker oss se att uppfattningarna att källkritisk förmåga kommer med 
utveckling och mognad eller ses som en personlig egenskap hämmar pedago-
gernas ambitioner när det gäller att systematiskt och medvetet rikta uppmärk-
samheten mot olika aspekter på källkritik i sin undervisning, vilket illustreras i 
citatet nedan: 
 

I: Om du säger att du tror att det här påståendet om 
att det är lögn, du tror att det kommer från Chomsky, 
och det hade ju kunnat påverka hur hans uppsats hade 
blivit, om han inte hade köpt Chomsky rätt av. 
R: Jo men det gör han, för det stämmer med hans 
politiska uppfattning. 
I: Ja, men det kan man ju också resonera om. 
R: Ja, men han får, jag tycker han kan få lov att tro… 
det tillhör den här åldern, svart och vitt. Sen så 
modererar han sig säkert. Jag har inte lust att liksom 
gå in i den här diskussionen med honom. För det tar ju 
enorm tid. Låt honom tro på Chomsky så länge.63

 
Citatet tyder på att uppfattningen av förmåga till källkritik som en mognadsfråga 
leder till att läraren resonerar om tro i stället för vetande med avseende på en 
elevs kunskapsutveckling i ett arbete om politiska konflikter. Utöver 
uppfattningen att eleven inte är mogen för källkritik, illustrerar citatet åter synen 
på tid som knapp resurs i undervisningen. 
 
Våra resultat tyder på att den typ av undersökande arbete som IDOL-projektet 
utforskar i sig rymmer en konflikt mellan säkerhet och ”rätt svar”, dvs. en fast 
kunskapsgrund å ena sidan och osäkerhet, sökande och förmåga till värdering 
och bedömning å den andra. Vi menar att denna konflikt delvis har sin grund i 
en motsättning mellan skolans traditionella roll att förmedla givna kunskaper, ett 
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visst pensum, och en annorlunda roll förknippad med en undersökande kun-
skapssyn som just karaktäriseras av ifrågasättande och icke-givna svar. Vi åter-
kommer till denna fråga i kapitel 6.  

5.2.7 Sammanfattning av uppfattningar av kunskapsinnehåll 
Resultaten visar ett starkt fokus på källor i undervisningen. Källkritik, analys 
och sammanställning av källor uppmärksammas av samtliga projektdeltagare 
men tycks inte bli föremål för undervisning i proportion till den plats detta tar i 
intervjuerna. Resonemangen om värdering av källor och bearbetning av 
information grundas huvudsakligen i vad pedagogerna ser som brister i ele-
vernas förmåga att söka och använda information.  
 
 
5.3 Uppfattningar av mål för undervisning i informationssökning 
 
Vår analys av uppfattningar av mål för undervisning i informationssökning vilar 
på en pragmatisk användning av termen ”mål”. Analysen bygger på avsnitt i 
intervjuerna, där informanterna framhåller vad de anser vara särskilt viktigt att 
elever lär sig med avseende på informationssökning. Vårt forskningsintresse för 
informanternas synsätt i denna fråga är att ringa in, förstå och kunna beskriva 
deras uppfattningar av god förmåga att söka och använda information 
(informationskompetens). Vi tänker oss att uppfattningar av mål för undervis-
ningen samspelar med andra aspekter på kunskapsinnehåll i undersökande 
arbete. Skillnaderna mellan beskrivningskategorierna i avsnitt 5.2 och 5.3 är att 
de förra grundas i vad som sägs i intervjuerna om erfaret kunskapsinnehåll från 
de konkreta arbeten som intervjuerna tar sin utgångspunkt i, medan de senare 
beskriver önskningar om vad eleverna borde lära sig om informationssökning.  

5.3.1 Vad visar sig? 
Uppfattningar av vad som är särskilt viktigt för elever att lära sig i 
informationssökning varierar från ett fokus på bibliotek som sådant till syste-
matisk informationssökning, kritiskt tänkande eller att lära för livet. Det är 
påfallande att det finns stor spännvidd mellan olika innehåll i uppfattningarna av 
mål för lärande i informationssökning, så som detta kommer fram i intervjuerna, 
från rättstavning till empati till ’att vara människa’. Vi vill påminna om att olika 
uppfattningar ofta uttrycks av en och samma informant. Den stora spännvidden i 
intervjusvaren om mål för undervisningen tolkar vi därför som att målen 
framstår som otydliga för våra informanter. Mellan det konkreta målet ’att lära 
sig stava rätt’ och det vittomfattande målet ’att vara människa’ ryms nästan vad 
som helst. Detta tyder på att målen framstår som vaga med avseende på 
specifika inlärningsmål för informationssökning.  Det förefaller också som om 
målen endast ibland varit explicit formulerade för eleverna. När vi frågat om 
specifika mål för olika arbetsområden och för informationssökningsdelen av 
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uppgifterna har svaren ofta formulerats som att eleverna ’skall göra’ först något, 
sedan något annat. Dessa ”att göra-mål” formulerades i relation till ett tema eller 
arbetsområde i dess helhet, inte specfikt avgränsat till kunskaper i informa-
tionssökning. Vi har identifierat fem olika uppfattningar av målen för under-
visning i informationssökning, där de tydligaste skillnaderna mellan uppfattnin-
garna berör vad som framstår som det centrala objektet för lärande. Målet 
uppfattas som 
 
A. att lära om biblioteket som redskap 
B. att utveckla förmåga till systematisk informationssökning 
C. att utveckla förmåga till kritiskt tänkande 
D. att lära för livet 
E. att lära sig använda tiden effektivt 
 
Här identifierade uppfattningar kan placeras på olika konkretionsnivåer från A - 
att lära om biblioteket som ett tämligen konkret kunskapsinnehåll till D - att lära 
för livet som framstår som vagt och abstrakt till E - effektiv tidsanvändning, som 
närmast kan karaktäriseras som ett slags administrativ förmåga.  

5.3.2 A. Fokus på biblioteket som redskap 
En uppfattning är att målet för undervisningen är att eleverna skall lära sig hitta i 
biblioteket eller skall utveckla en positiv attityd till bibliotek i allmänhet. 
Undervisningsmål som har fokus på biblioteket kan gälla antingen att hitta i det 
specifika skolbiblioteket eller att få eleverna att lära sig att se bibliotek som ett 
användbart redskap för framtiden. Det är lärande om biblioteket som är centralt i 
uppfattningen. 
 

Vad dom ska kunna är att genom erfarenhet ha lärt sig 
att hitta i vårt bibliotek. Det tror jag också att dom 
flesta gör.64

 
Att eleverna skall utveckla en positiv attityd till bibliotek i allmänhet som ett 
resultat av sina kontakter med skolbibliotek och skolbibliotekarie framstår som 
ett inlärningsmål för undervisningen i informationssökning. I denna uppfattning 
ses målet som att eleverna skall lära sig se biblioteket som redskap för ett 
livslångt lärande. 
 

… i det stora hela ska dom ha med sig när dom går 
härifrån att förstå att ett bibliotek är ett sätt som 
man lär sig genom, ha med sig det genom livet att om 
det är saker dom behöver har reda på så kan dom söka 
information via biblioteket och via kontakter. Sen om 
dom är så himla bra på det, tycker jag inte är så noga, 
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utan mer vetskapen, känslan, man kan skaffa, man måste 
inte kunna allting som korvstoppning utan man kan ta 
reda på saker och ting. Men att exakt kunna säga ’dom 
ska kunna det och det’, det går ju inte, utan det är en 
mer en vilja från deras sida, ha känslan för det 
livslånga lärandet, lite mer så.65

 
Citatet visar att denna uppfattning understryker en hållning till eller en känsla av 
bibliotek som användbart redskap för lärande som eleverna skall bära med sig i 
framtiden. Fokus ligger på en positiv inställning till såväl lärande som 
biblioteket som redskap och således inte på källor eller sökstrategier, ej heller på 
några andra specifika kunskaper.  

5.3.3 B. Fokus på systematisk informationssökning 
Fokus på systematisk informationssökning som mål för undervisningen rymmer 
en mängd olika innehåll alltifrån rättstavning till att formulera sökfrågor till att 
lära sig tänka. Denna uppfattning av mål för undervisningen är tydligt besläktad 
med uppfattningen av undervisningsinnehållet ovan som systematisk informa-
tionssökning, liksom till ett fokus på typer av källor och förmåga att anpassa sitt 
val av källa till karaktären på den frågeställning eleven arbetar med. 
 

I: Vad tycker du är viktigt att eleverna lär sig när 
det gäller informationssökning? 
R: Ja att fundera över olika källor, när man använder 
olika källor. Att dom på nåt sätt får en känsla för 
att ’nu är jag ute efter att ta reda på huvudstaden i 
ett land’. Det enklaste sättet måste ju vara att gå 
till en uppslagsbok. --- att dom inte går omvägar och 
det här att dom också förstår att Internet tar 
väldigt lång tid. Det är oerhört mycket snabbare att 
gå till en bok då…66  

 
Citatet visar än en gång på tidsaspekten som en betydelsefull faktor. I 
uppfattningen av mål med fokus på systematisk informationssökning finns 
effektiv tidsanvändning inbäddad. 
 
Skillnaden mellan målen, så som de kommer fram i detta avsnitt och 
uppfattningen av kunskapsinnehållet med samma rubrik är att målen formuleras 
vidare och omfattar flera dimensioner på innehåll än vad som beskrevs tidigare 
om kunskapsinnehåll i undervisningen. 
 

att dom lär sig att formulera sina frågor, att dom 
lär sig att hitta synonymer, att dom lär sig att 
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tänka, att… förstår att det är väldigt viktigt, det 
där förarbetet.67

 
Citatet tar fasta på formuleringen av sökfrågor och uppmärksammar förmåga 
att använda synonyma termer för att beteckna ett begrepp vid sökningar i 
databaser eller på webben. Förarbetet som nämns i citatet gäller att fundera 
på synonymer, att kombinera söktermer på adekvata sätt och att noggrant 
tänka igenom vad man vill veta, innan man ger sig ut på webben. Här finns 
en strävan mot systematik och reflektion vid själva interaktionen mellan 
användare och informationssystem. Denna uppfattning utvidgas ibland också 
till att omfatta förmåga att formulera syfte, metod och slutsatser av ett helt 
arbete, dvs. den begränsas inte till sökfrågor vid informationssökning68. 
 
En aspekt på denna uppfattning av systematisk informationssökning som 
inlärningsmål är att eleverna skall lära sig att hitta själva. Citatet nedan 
uttrycker en strävan mot autonomi för eleven vid informationssökning.  
 

Målet är ju att tipsa och ge en ingång till 
problemet, hjälpa dom att kunna leta själva. Jag får 
lära dom att hitta själva.69

 

Denna strävan mot att undervisningen skall leda till att eleverna blir 
informationskompetenta, dvs. kunniga i att självständigt söka och kritiskt 
använda information, framträder särskilt starkt i bibliotekarieintervjuerna. Flera 
informanter uttrycker en upplevd konflikt mellan att plocka fram en källa till en 
elev eller att undervisa eleven om hur man söker för att finna samma källa. 
Konflikten består i vilket som är det överordnande målet för undervisningen: a) 
att eleven skall lära sig informationssökning, dvs. hur man söker för att finna 
lämpliga källor, eller b) att eleven snabbt får ett relevant material i sin hand att 
använda för att utveckla kunskap om en fråga eller ett område som utgör 
innehållet i den uppgift eleven arbetar med. 
 

I: …så du menar då att eleverna har ju egentligen 
inte sökt…? 
R: Nej, och deras arbete blir ju då att använda 
informationen, att plocka ut godbitarna och bearbeta 
den. På nåt sätt känns det fel och på nåt sätt känns 
det också rätt. 
I: Vad är det som känns fel? 
R: Jag tror att det är för enkelt för eleverna, dom 
får inte träning i att söka, att se hur informationen 
är organiserad, att lära sig söka på egen hand. 
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I: Vad är det som känns rätt då? 
R: Eftersom jag vet, att där står denna bok, ska jag 
låtsas då, kom nu så ska vi se hur man ska göra, ska 
vi titta på den här tavlan, vilket signum kan det 
komma in på. Ibland är det ju rätt att göra så, men 
då får det ju inte vara för många i biblioteket 
samtidigt. Det är ju viktigt att inte hela lektionen 
går utan att dom har fått börja med nåt.70

 
En bibliotekarie menar i viss mån självkritiskt, att eleverna får så mycket hjälp i 
biblioteket, att de inte behöver lära sig hitta själva71. Denna konflikt mellan att 
”servera” material eller att undervisa eleverna så att de själva lär sig hitta berör 
flera aspekter på undervisningen i informationssökning som kommit fram på 
olika sätt i vårt material. Det gäller exempelvis frågan om effektiv tidsanvänd-
ning som är ett genomgående tema då lärare och bibliotekarier talar om under-
visningen, liksom en upplevd konflikt mellan kunskapsinnehållet i de uppgifter 
eleverna arbetar med som utgör det ”egentliga ämnesinnehållet”, exempelvis 
1900-talets konflikter eller etiska dilemman eller servicekvalitet i resebranschen. 
Här identifierar vi ett överordnat dilemma mellan hur lärare och bibliotekarier 
uppfattar undersökande arbetssätt som metod för undervisning och lärande å ena 
sidan, och vilka mål som faktiskt skall gälla angående kunskapsinnehåll å den 
andra. Detta dilemma diskuteras vidare i kapitel 6. 

5.3.4 C. Fokus på kritiskt tänkande 
Uppfattningen av inlärningsmål som förmåga till kritiskt tänkande kommer fram 
i vårt material både i anslutning till specifika mål för informationssökning och i 
mål för olika arbetsområden som förekommit i vår undersökning. Denna 
uppfattning av mål innebär att elever skall lära sig att grunda sina åsikter på ett 
rejält faktaunderlag, dvs. att de skall lära sig att inte bara tycka och uttala åsikter 
utan att i stället sätta sig in i sakfrågor för att lära sig att motivera sina 
ställningstaganden utifrån fakta. I vår undersökning har detta exempelvis gällt 
arbeten om etiska dilemman som abort eller politiskt kontroversiella frågor som 
terrorism72. I sådana arbeten framhävs ofta förmåga till källkritik som ett 
inlärningsmål och som direkt berör informationskompetens. Tidigare avsnitt av 
vår resultatpresentation har visat att källkritik är något som våra informanter 
uppfattar som särskilt svårt i undervisningen. I vårt material förekommer också 
exempel på mera allmänt formulerade mål med inriktning på kritiskt tänkande 
utan konkreta exempel på hur lärare går tillväga för att omsätta sådana mål i 
handling i sin undervisning.  
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Reflektion, att lära sig att tänka, tänka mera kritiskt 
eller djupare än vad dom gör vid första tanken.73  

 
Uppfattningen att reflektion och analys är mål för undervisningen visar sig 
också då projektdeltagarna beskriver vad de menar att eleverna har svårt för. 
Här kommer ofta fram exempel på att eleverna inte analyserar och 
reflekterar tillräckligt över sitt material, att de skriver av i stället för att skapa 
eget, vilket vi tolkar som att analys och reflektion uppfattas som mål för 
undervisningen, om än mål som inte alltid formuleras explicit till eleverna. 

5.3.5 D. Att lära för livet 
Undervisningsmål med inriktning på att lära för livet framträder i intervjusvaren, 
men uttrycks snarare som en önskan eller en längtan hos lärarna än något som de 
talar i mera konkreta termer om hur de försöker uppnå i sin undervisning.  
 

Att lära sig om det riktiga livet utanför skolan, om 
att vara människa, empati, källkritik.74

 
Uppfattningen av mål med inriktning på att lära för livet kopplas ibland till 
beskrivningar av hur lärare strävar efter autenticitet då de skapar uppgifter 
för sina elever. Även uppgifterna skall då beröra livet utanför skolan. Dock 
har vi inte funnit några explicita kopplingar till undervisning i 
informationssökning i dessa resonemang. 

5.3.6 E. Fokus på effektiv tidsanvändning 
Som framgått av resultatredovisningen hittills löper uppfattningen av tiden som 
en begränsad resurs som ett genomgående tema genom olika synsätt på 
undervisning i informationssökning. Vi urskiljer att ett överordnat mål för 
undervisningen är att eleverna skall utveckla förmåga till effektiv 
tidsanvändning. I citatet nedan formuleras detta explicit, medan resten av 
materialet genomströmmas av undertoner som bekräftar och förstärker detta 
synsätt. I nedanstående citat ställs tid för informationssökning mot tid för 
bearbetning, där bearbetningen ses som det som är viktigast och därför skall 
ägnas större andel av arbetstiden. Citatet uttrycker den oro som vi skönjer i hela 
materialet där lärare och bibliotekarier erfar att tiden inte används effektivt för 
lärande då eleverna arbetar undersökande med information som de själva skall 
söka och finna. 
 

En annan sak som är viktig är att försöka vara effektiv 
när man söker information. Det får inte ta för mycket 
tid, för det måste bli tid till att bearbeta 
materialet, det är det som är det viktiga.75
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att uppfattningar av mål för undervisning 
i informationssökning spänner mellan olika poler från det nära och konkreta till 
existentiella frågor om att vara människa. Vi finner att kategorierna A och B 
direkt berör informationssökning, kategori C delvis berör informationssökning 
och tillsammans med kategori D omfattar undersökande arbete i vidare 
bemärkelse. Vi ser vidare i kategori E att ett moment av hushållning med tid 
finns närvarande i uppfattningar av innehåll och mål för undervisning i 
informationssökning.  
 
5.4 Uppfattningar av metoder för undervisning i 
informationssökning 
I intervjuerna ställdes frågor om hur lärare och bibliotekarier förbereder och 
stödjer eleverna i deras informationssökning (jfr bil. 2-5). Vid analysen av vårt 
material har vi funnit det svårt att skilja ut aspekten undervisningsmetoder 
avgränsade till informationssökning, eftersom intervjusamtalen berört vidare 
aspekter på undervisningsmetoder än just dem som gäller informationssökning. 
Eftersom samtalen tagit sin utgångspunkt i lärarnas och bibliotekariernas 
beskrivningar av konkreta arbeten som de genomfört med sina elever och där 
informationssökning utgjort väsentliga inslag vävs metoder för undervisning i 
informationssökning samman med metoder för elevcentrerat och undersökande 
arbete i vidare bemärkelse. I denna del av resultatpresentationen har vi trots 
detta strävat efter att särskilt ta fasta på och lyfta fram aspekter på undervisning i 
informationssökning. Vi menar samtidigt att de uppfattningar som nedan 
redovisas i beskrivningskategorier har implikationer för metoder för under-
sökande arbete i allmänhet, då sådant arbete vanligtvis förutsätter att elever 
självständigt söker information.  

5.4.1 Vad visar sig? 
Då våra projektdeltagare berättar om hur de går tillväga i undervisningen i och 
om informationssökning återkommer några teman i deras resonemang som vi 
identifierat som väsentliga för likheter och skillnader mellan uppfattningar av 
undervisningsmetoder. Ett tema är förhållandet mellan frihet och styrning. 
Uppfattningarna av hur undervisningen bäst skall läggas upp och hur arbetena 
skall genomföras av elever, lärare och bibliotekarier kretsar ofta kring frågor om 
graden av frihet för eleverna och hur mycket pedagogerna skall styra. Här 
urskiljer vi en successivt förändrad hållning från stor till mera begränsad frihet 
för eleverna och ökad styrning från lärare och bibliotekarier under projekttiden. 
Frihetstemat berör även de rum, där arbetet genomförs. Det finns en spänning 
mellan klassrummet, biblioteket, datasalen och hemmet. Var eleverna väljer 
eller får tillåtelse att genomföra sina arbeten påverkar i hög grad vilken kontroll 
lärare kan utöva över arbetena och därmed vilket stöd de kan ge eleverna.  I 
klassrummet finns lärare och ibland bibliotekarie, i biblioteket finns bibliote-
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karien och ibland lärare, i datasalen finns tekniker men ofta varken lärare eller 
bibliotekarie och när eleverna arbetar hemma har de ingen kontakt med någon ur 
skolans personal. 
 
Ett annat tema är hur undervisningen genomförs i spannet mellan individ och 
kollektiv. Här visar det sig att särskilt lärare men också bibliotekarier betonar en 
inriktning på individen och individuell handledning då eleverna arbetar 
självständigt och undersökande. Samtidigt är det tydligt hur bibliotekarier upp-
lever tillfällen av undervisning inför större grupper som positiva. Att biblio-
tekarien får ta tid och plats i klassrummet inför en stor grupp elever förknippas 
med växande prestige, eftersom det bekräftar att bibliotekariens kompetens ses 
som väsentlig för arbetssättet och elevernas lärande. Enligt våra informanter har 
eleverna merendels arbetat individuellt eller i par. Våra intervjuer tyder på att 
pedagogerna sällan sett interaktion mellan eleverna som en metod att utnyttja i 
undervisningen. 
 
Ett tredje tema i intervjuerna angående uppfattningar av undervisningsmetoder 
behandlar organisationen av undervisningen, exempelvis samverkan och 
ansvarsfördelning mellan lärare och bibliotekarie, mellan lärare inom ett 
arbetslag, mellan olika skolämnen eller mellan lärare / bibliotekarier och skol-
ledning. Utifrån likheter och skillnader inom de teman som här omnämnts har vi 
identifierat fyra huvudsakliga sätt att erfara metoder för undervisning i informa-
tionssökning, vilka presenteras nedan i fyra kategorier. Frågan om samverkan 
mellan lärare och bibliotekarier berör en av studiens frågeställningar och har 
varit föremål för särskilda analyser av materialet. Resultaten av dessa redovisas 
nedan i avsnitt 5.6. 
 
Metoder för undervisning i informationssökning erfars som 
 
A. att organisera det egna arbetet (lärarnas och bibliotekariernas) 
B. att styra och strukturera elevernas arbetsprocesser 
C. att ge elever möjlighet att upptäcka / skapa kunskaper på egen hand 
D. att ge elever redskap för självständigt kunskapande med hjälp av starka 

stödstrukturer 
 
Dessa fyra kategorier av uppfattningar beskrivs mera ingående nedan. 
Huvudskillnader mellan dem är vad som står i fokus för undervisningsintresset 
och därmed sammanhängande syn på adekvata metoder. A-uppfattningen riktar 
sitt fokus på de undervisande lärarna och bibliotekarierna. Kategori B har sin 
grund i de undervisandes perspektiv men intresset riktas mot hur man genom 
undervisning kan styra elevernas arbetsprocesser. Det är styrandet av deras 
processer som är fokus i uppfattningen. C-uppfattningen fokuserar på elevernas 
arbete i termer av upptäckter av kunskap. Det är elevernas fria kunskapssökande 
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som står i centrum, men vad de skall upptäcka kunskaper om uppmärksammas 
på olika sätt. D-uppfattningen fäster stor vikt vid processen i elevernas arbeten 
och innebär ett starkt fokus på stödjande strukturer för deras lärande. 

5.4.2 A. Att organisera det egna arbetet 
Synen på undervisningsmetoder som konsten att organisera innebär ett fokus på 
pedagogernas eget arbete. Det kan gälla exempelvis samarbete mellan lärare i 
arbetslag eller mellan lärare och bibliotekarier. Intresset riktas på organisation 
av undervisningen så att resurser i form av material, personal, rum och tid räcker 
till för alla elever eller på hur undervisningen läggs upp och planeras får att olika 
ämnen skall få sin beskärda del i ett ämnesövergripande temaarbete. Hur lärare 
och bibliotekarier organiserar undervisningen i ett tema- eller fördjupningsarbete 
ses som en fråga om att finna rätt metod för ett framgångsrikt arbete. 
Framgångsrikt betyder då att elever arbetar aktivt och att arbetet fortlöper smi-
digt. Det betyder också att var och en av pedagogerna tar ansvar för sin del av 
arbetet, vilket ses som en förutsättning för att helheten skall fungera väl för alla 
inblandade, såväl elever som vuxna. Om man efter utvärdering av ett genomfört 
arbete finner att något inte avlöpt väl framstår en bättre organisation av arbetet 
som lösningen för ett kommande temaarbete.  

 
Vi har ju tagit det i smådelar så, men vi känner att 
vi behöver ta ett övergripande grepp, göra om det 
lite, vi kan inte bara slänga in dom i ett tema utan 
dom behöver ta det pö om pö, få lära sig en bit i 
taget kanske. Jag hade ju sån där biblioteks-
undervisning, vi hade ju ren sökning på datorer, men 
det känner jag också att man behöver ta efter hand, 
för dom tappar det med en gång, så vi har ju tagit 
upp det med rektor, men hur vi ska lösa det… Jag och 
Birgitta och Doris håller på att utarbeta en ny 
handlingsplan för biblioteket och i den har vi tagit 
upp det och i arbetslaget får vi se vad det blir utav 
det.76

 

Bättre planering som metod för att lösa problem med ämnesövergripande 
temaundervisning uttrycks i citatet nedan. 

 
Det viktigaste med ett sånt här tema är att det 
planeras väldigt noggrant. Där är jag och några med 
mig ganska kritiska. Det har varit lite à la ’nytt 
tema på måndag, det blir väl skoj’. Skulle vi börja 
nu att planera höstens temaarbete, så skulle det bli 
mycket bättre. Vi har ju beslutat att vi ska jobba på 
det här sättet, då måste man jobba på det gemensamma. 
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Det är väl det som många har svårt att ställa upp 
på.77

 

Ett exempel på undervisning som organisation och planering visar sig i 
citatet nedan, där att inrätta en ”sökskola” ses som metod för undervisning i 
informationssökning. I citatet ses brister i planering som orsak till svårig-
heter i undervisningen och organisatoriska åtgärder som metoder för att lösa 
problemen. Här betonas också ansvarsfördelning mellan olika inblandade 
pedagoger, där läraren nämner namn på biblioteksanställda som de som skall 
undervisa i sökskolan. Undervisning som organisation kan också gälla rätt 
kronologisk ordning i kunskapsstoffet, enligt här citerad lärare. 
 

R: Det är väl just då när det gäller 
informationssökningen att dom söker på fel sätt. Vi 
måste alltså ha en sökskola med dom så att dom lär 
sig en mall, så här måste jag göra  för att få tag i 
data. Det måste vara A och O i detta. Och sen att dom 
har tydliga uppgifter, att man då har uppgifter som 
är så noga och välplanerade att man inte håller på 
att ändra i dom hela tiden. --- Det blir ryckigt, det 
är inte så bra.  
I: Hur påverkar denna ryckigheten eleverna? 
R: Dom blir ju också konfunderade. Jag tror att det 
är lättare om man tar saker i sin ordning. Så att det 
inte blir att dom börjar med sjuttiotalets konflikter 
och sen då tar andra världskriget och fram och 
tillbaka hit och dit. 
I: Du säger att eleverna behöver en sökskola. Är det 
något ni planerar för kommande läsår? 
R: Vi har sagt att vi ska schemalägga detta för 
sexorna. Det ska vara nån timma i veckan där eleverna 
ska lära sig att söka. Det blir väl Doris och 
Birgitta som ska undervisa om detta.78

 
Uppfattningen av undervisning som planering och organisation riktar sitt 
huvudintresse mot lärarnas och bibliotekariernas förberedelsearbete. När 
eleverna väl kommer in i processen tycks förväntningarna vara att arbetet 
skall löpa mer eller mindre automatiskt i utstakade banor.  
 
Uppfattningen av undervisning i informationssökning som organisation 
innebär olika önskemål om eller exempel på planer för bibliotekets 
integration i undervisningen79, en plan för undervisning av alla elever i hela 
kommundelen80, en kommunal policy för undervisning i informations-

                                                 
77 L2 2001 02 27 
78 L2 2001 05 08 
79 B4 2002 05 06 
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kompetens81, liksom en skrivguide för hela gymnasiet för projektarbete82. 
Förvarningar från lärare om kommande arbetsområden för att ge bibliote-
karier möjlighet att se över materialtillgång, göra orienterande sökningar på 
webben och eventuellt skaffa in material till skolan är ett typiskt uttryck för 
synen på undervisning som organisation av det egna arbetet83.  
 
Uppfattningen av undervisning som organisation innebär att bibliotekarier 
tillämpar en metod att smyga in undervisning i informationssökning när de ser 
en chans. 
 

Och sen tar vi tillfället i akt, när dom gör sina 
arbeten, att det är då vi försöker lära dom dom här 
sakerna. --- väldigt elementära saker, men det är ju 
väldigt viktiga saker med det här också då att berätta… 
passa på igen då att under en halv lektion ungefär att 
berätta om skillnaden mellan den tryckta texten och det 
här med Internet… och såna här saker att man skriver 
upp sina källor hela tiden så man hittar tillbaka till 
dom så man sen kan göra en vettig källförteckning och 
såna här saker. Och hur man skriver vilka referenser 
som man använt…84

 
Uppfattningen av undervisning som organisation återspeglar också betydelsen 
av i vilket rum saker och ting sker. Bibliotekarien menar sig överskrida en tydlig 
gräns, när hon lämnar biblioteket för att undervisa i klassrummet eller datasalen. 
Innebörden i detta ses som att bibliotekarien blir ”en resurs bland fler eller bland 
andra utan att det måste vara inom bibliotekets väggar”85.  
 
Bland våra informanter uttrycks ibland en oro eller ett missnöje med att inte ha 
tillräcklig inblick i elevernas arbeten. Det är tydligt att överblick och kontroll 
över elevernas arbeten föranleder funderingar och resonemang om under-
visningens organisation vid den typ av undervisning som här studerats. Brist på 
inblick och kontroll i undervisningen anses hänga ihop med att eleverna rör sig 
mellan olika rum – klassrum, bibliotek, datasal, hemmet. Det tycks också hänga 
ihop med att arbeten sker ämnesövergripande med olika ämneslärare invol-
verade. I sådana sammanhang förekommer det rätt ofta att informanterna 
betonar vikten av att olika ämnen får sitt86 eller en oro över att ett ämne inte blir 
tillgodosett87 eller att svenskan får ta ansvar för text- och språkbehandling88 eller 
                                                 
81 B4 2002 05 06 
82 Onämns av både lärare och bibliotekarier vid gymnasieskolan i intervjuerna 2002 
83 L4 2003 09 10 
84 B3010315 
85 B5 010308 
86 L12 2001 03 08  
87 L2 2001 05 08 
88 L3 2002 05 23; B2 2002 05 22 
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att ansvaret för undervisning i källkritik borde vila på so-ämnena89. Det händer 
också att uppfattningen av undervisning som organisation återspeglar en 
benägenhet att tydligt begränsa sitt eget ansvar, dvs. att lägga ansvaret på någon 
annan (kollega, skolledning eller elev)90. Var gränsen går mellan bibliotekariens 
och lärarens ansvar är föremål för olika uppfattningar, vilka redovisas nedan i 
avsnitt 5.6. 

5.4.3 B. Att styra och strukturera elevernas arbetsprocesser 
Uppfattningen av undervisning som att styra elevernas arbetsprocesser 
innebär ambitioner att strukturera olika steg i en inlärningsuppgift för 
eleverna. Strukturen fokuseras på vad elever skall ”göra” och i vilken 
ordning olika delar av uppgiften skall genomföras. En metod för detta är att 
ge elever tydliga skriftliga instruktioner. En annan är att följa upp och 
kontrollera elevernas arbeten med hjälp av loggböcker som eleverna skall 
föra och som samlas in av lärare vid vissa tillfällen. Fokus på steg i 
arbetsprocessen och kontroll av att eleverna genomfört obligatoriska inslag i 
ett temaarbete kan innebära att kunskapsinnehållet i det tema som eleven 
arbetar med hamnar i skuggan. Då metoden domineras av ”görande” saknas 
inriktning på ett intentionellt innehåll i undervisningen, vilket exemplifieras i 
följande citat, som handlar om val av ämnen inom temat 1900-talets 
konflikter. 

 
Vi måste bli bättre på att strukturera upp uppgifter 
för eleverna, det är A och O när man jobbar med tema, 
annars så blir det lätt att det svänger ut åt alla 
möjliga konstiga håll. Visserligen ska man vara 
öppen, så att t ex om det nu är nån som vill jobba 
med handgranater, så ska dom få göra det, med bilar, 
så ska dom få jobba med det. Det är ju alltid roligt 
att jobba med det som man tycker om, det går ju 
aldrig att komma ifrån.91

 
Uppfattningar av kunskapsinnehåll i informationssökning och uppfattningar av 
metoder för undervisningen återspeglar varandra. Det innebär att undervisning 
som styrning och strukturering är besläktad med uppfattningar av 
kunskapsinnehåll med fokus på källor (kategori A i avsnitt 5.2.2). Undervisning 
som styrning av elevernas arbete uttrycks i termer av olika steg i arbetet som kan 
vara exempelvis att konsultera en specifik källa, att därefter lyssna på ett 
föredrag eller titta på en film, därnäst att gå ut och göra en intervjuundersökning, 
att skriva en rapport och att lämna in rapporten på givet datum. Betoningen på 
rätt ordning mellan steg i en arbetsprocess kan associeras till synen på 
undervisning i informationssökning som att lära ut en rekommenderad ordning 
                                                 
89 B2 2002 05 22 
90 t ex L1 2001 02 26; 2002 05 27 
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mellan typer av källor, där val av lämplig källa är beroende av var i arbets-
processen eleven befinner sig (jfr ovan avsnitt 5.2.3). Lärandets objekt, i termer 
av annat kunskapsinnehåll, för en undanskymd tillvaro i denna uppfattning. 
 
Som nämnts ovan är en ambition i styrningen att kunna kontrollera elevernas 
arbeten. Vi har sett att uppfattningen av undervisning som organisation innebär 
betoning på kommunikation och ansvarsfördelning mellan de undervisande 
vuxna. Uppfattningen av undervisning som styrning tycks ha sitt ursprung i ett 
förgivettagande att eleverna skall arbeta fritt och självständigt. Undervisning 
som styrning berör frågan om inblick i elevernas arbetsprocesser. I citatet nedan 
uttrycks en oro över brist på inblick i elevernas arbeten. 

 
Dom [eleverna] ser att jag inte vet vad dom ska göra 
och så försöker dom utnyttja det och det skulle man 
ju komma tillrätta med om jag visste vad dom skulle 
göra… även om man kollar vad dom gör, så får man lita 
på den information man får från eleven och då kanske 
dom sitter med nåt väldigt udda och då är det svårt 
att argumentera emot det, i princip kan dom ju göra 
vad dom vill.92

 
Här finns också en acceptans, främst på gymnasiet, för att inte ha inblick i alla 
elevers lärandeprocesser, vare sig det gäller sökning eller bearbetning av infor-
mation. Ett exempel illustreras i citatet nedan. 
 

Jag har sagt att okej, vet ni vad ni ska göra så får 
ni gå hem i stället då, och det gör ju att jag inte 
har full kontroll över dom heller.93

 

Som nämndes ovan framträder en förskjutning från mindre till mera styrning av 
elevernas arbeten i lärares och bibliotekariers erfarenhet av undervisning i 
informationssökning under projekttiden. Vi tolkar inte denna förändring som 
direkt föranledd av IDOL-projektet men övergången till hårdare styrning av 
elevernas arbeten tycks ha löpt parallellt med vår undersökning. Intervjuerna 
tyder på att den ökade styrningen har sitt ursprung i lärares och bibliotekariers 
erfarenheter av undervisning från slutet av 1990-talet, då Internet slog igenom i 
de skolor som deltagit i undersökningen. I våra informanters berättelser omtalas 
olika stadier i användningen av Internet från försiktighet från lärarnas sida via 
total frihet för eleverna till stramare styrning. 

 
Först så var man försiktig, sen skulle man slänga sig 
ut i biblioteket och slänga sig ut på nätet med sina 
elever och så har man hållit på med det ett tag och 
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sen så upptäcker man att nä nu måste vi nog stadga 
upp det här.94

 
Erfarenheterna av att släppa eleverna att söka fritt på Internet karaktäriseras av 
att det medförde stort slöseri med tid, det var förknippat med stor osäkerhet hos 
många lärare, det ledde inte till meningsfullt lärande för eleverna och det 
innebar ibland kaos för bibliotekarier som skulle handleda mängder av elever 
som arbetade individuellt med specifika frågor, där uppgiften var att hämta 
svaren på Internet95. Det är tydligt i vårt material att när det gäller styrning av 
elevernas arbeten finns skillnader mellan lärare på olika stadier i skolan. Lärare 
och bibliotekarier som undervisar yngre elever tycks mera sällan ha tillåtit en 
lika hög frihetsgrad vid informationssökning som de på gymnasienivån. 
Samtidigt präglas uppfattningar av undervisning också på lägre stadier av 
resonemang om balansen mellan frihet och styrning, där tendensen tycks vara i 
riktning mot ökad styrning. De elevarbeten som genomförts med storyline-
modell präglas av stram lärarstyrning, vilket innebär mindre utrymme också för 
bibliotekarien. Modellen innebär också en styrning av det material som eleverna 
skall använda, vilket får till följd att självständig informationssökning blir 
mindre relevant. 
 
Uppfattningen av behov av ökad styrning innebär att eleverna inte fritt får 
använda vilka informationskällor som helst. Denna är besläktad med 
undervisning i informationssökning inriktad på typer av källor och styrning från 
webben mot böcker. Likaså innebär den en styrning mot specifika källor på 
webben, rekommenderade institutioners webbplatser eller kataloger som Länk-
skafferiet.  
 

Att man måste styra upp dom, att inte låta, att säga 
att nu får ni bara använda dom här källorna och vi 
vill att ni använder dom här källorna. Sen givetvis 
så fick dom ju använda Mediearkivet också --- Så att 
jag lämnade på det sättet tips till dom var dom 
skulle få bra information också, för att ettorna, dom 
behöver styras upp.96

 
Styrningen gäller också vilka frågor elever skall söka svar på. 
 

När dom ska söka så har dom ju oftast fått reda på av 
oss vad dom ska ta reda på och än så länge i sjuan 
ganska exakta frågor, att dom ska leta efter 
någonting speciellt. Vad gör…? Vilken myndighet har 
hand om utredningen av ett brott? Vad gör en domare? 

                                                 
94 B3 2001 03 15 
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Och såna saker. Mycket av den informationen har dom 
kunnat hitta i läroboken…97

 
Den typ av frågor som anges i citatet är slutna frågor med potentiellt ”rätta svar” 
som skall återfinnas av eleverna. Tidigare studier av barns webbaserade 
informationssökning har visat att det är svårare att finna svar på detta slags 
frågor än mera öppna frågor som inbjuder till mera öppna svar (Schacter, 
Chung, & Dorr, 1998). I citatet anges också läroboken som bästa källa, vilket 
visar att lärarens avsikt i detta fall inte var att eleverna skulle söka information 
på webben. Styrningen av frågor och potentiellt rätta svar förkommer också vid 
undervisning i datorbaserad informationssökning98.  
 
Loggböcker ses som ett instrument för styrning och kontroll av elevers arbeten 
och har nämnts av flera lärare99. Informanterna menar att de via loggböckerna 
ökar sin kontroll över elevernas arbeten liksom att de får inblickar i elevernas 
upplevelser av självständigt undersökande arbete. En lärare menar att hon via 
loggböckerna fick klart för sig att eleverna har svårt att använda tiden 
effektivt100, medan en annan särskilt framhåller möjligheten att kontrollera att 
eleverna genomfört alla obligatoriska moment i en uppgift101.  
 
Att lärare uppmärksammar skillnader mellan duktigare och mindre duktiga 
elever samspelar med deras uppfattningar av undervisningsmetoder i informa-
tionssökning. Detta innebär att pedagogerna styr urvalet av typ av källa i 
enlighet med vad de förväntar sig att elever med olika prestationsförmåga klarar 
av. För att ge rätt stöd till olika grupper av elever händer det att en klass delas in 
i grupper, där ”dom duktiga” får möjlighet att söka information på Internet 
medan andra anvisas läroboken som informationskälla. 
 

Mycket av den informationen har dom kunnat hitta i 
läroboken och vi har ibland hänvisat dom till 
läroboken, framför allt dom svagare eleverna som… för 
en del av dom är det tillräckligt besvärligt att läsa 
lärobokstexten utan att behöva ge sig iväg någon 
annanstans och simma iväg i det okända. --- Dom 
duktigare eleverna har även ibland fått uppgifter att 
söka på Internet på ett lite friare sätt.102

 
Intervjuerna ger återkommande exempel på samspel mellan lärares syn på vad 
elever med olika prestationsförmåga klarar av och hur de ser på undervis-

                                                 
97 L12 20010308 
98 B5 2001 03 08 
99 L7 2001 05 15, L1 2001 02 26, 2001 05 14; L2 2001 02 27, 2001 05 08 
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ningsmetoder där elever som anses som svaga inte får söka information på 
webben utan i stället under lärares ledning undervisas i att hitta information i en 
enda text, gärna läroboken.  

 
Vi skulle kunna låta dom duktiga eleverna göra… få 
utvecklas mera och söka självständigt information på 
Internet och i texter och så här, medan dom eleverna 
som inte är riktigt lika duktiga dom behöver träna på 
att förstå en text, läsförståelse, ’var hittar jag 
svaret på det här’, ’vad innebär det om det står si 
eller så’…103  

 
I uppfattningen av undervisning som styrning finns anledning att fråga sig vad 
som inte styrs. Vi har sett ovan, att krav och styrning av kunskapsinnehållet i en 
uppgift kommer i skymundan för styrning som krav och kontroll av vad elever 
skall göra, dvs. att elever genomför olika delar av en uppgift. Hjälp till eleverna 
att avgränsa ämnen förekommer som ett sätt att styra elevernas arbeten, men 
intervjuerna visar att i lärarlag kan detta slags styrning bli föremål för osäkerhet, 
eftersom lärare tvekar om vems ansvar det egentligen är att hjälpa eleverna att 
formulera frågeställningar och finna en infallsvinkel till ämnet för en uppgift. I 
vårt material finns flera exempel på att bibliotekarier tagit initiativ till hur 
elevers arbeten skall avgränsas. Sådana initiativ har föranletts av att kaos har 
uppstått då mängder av elever kommit till biblioteket för att söka information 
antingen om alltför stora frågor (t ex Andra världskriget) eller alltför specifika 
frågor (inställningen till adoption i islam104), där bibliotekarien menar att det är 
alltför svårt att finna relevant information. Metoder med avseende på 
undervisning i informationssökning inriktas huvudsakligen på anvisningar om 
och genomgångar av källor, hur man finner källor och rekommendationer om 
rätt ordning mellan typer av källor. Styrning mot källor sker i gruppunder-
visning, i skriftliga instruktioner och via handledning. Här finner vi en brist på 
variation i materialet.  
 
Uppfattningen av undervisning enligt kategori A ”som organisation av det egna 
arbetet” och kategori B ”som styrning och kontroll” går inte klart att skilja från 
varandra. Exemplet ovan om bibliotekariers initiativ till att bättre styra elevers 
ämnesavgränsningar och frågeställningar hade sitt ursprung i kaos i biblioteket 
och fick konsekvenser för undervisningens organisation. Vi väljer att hänföra 
exemplet till kategori B, eftersom huvudintresset för bibliotekariens initiativ var 
en önskan att styra elevernas arbeten i meningsfull riktning. 
 

                                                 
103 L12 200103 08 
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5.4.4 C Att ge elever möjlighet att skapa kunskap på egen hand 
Uppfattningen av undervisning som att ge elever möjlighet att utveckla eller 
upptäcka kunskaper på egen hand innebär att metoden uppfattas som att skapa 
inlärningssituationer, där eleverna i så hög grad som möjligt arbetar 
självständigt och utan interventioner från lärare. Detta sätt att uppfatta 
undervisningsmetoden betyder vidare att sådana inlärningssituationer skapas 
genom att eleverna får stor frihet att välja ämne för en uppgift och att 
genomföra arbetet. Vanligtvis inleds arbetet med en introduktion och 
instruktioner (skriftliga och muntliga) till eleverna om det övergripande 
kunskapsområdet för ett arbete, tidram anges liksom former för redovisning. I 
C-uppfattningen är det elevens fria kunskapssökande som står i fokus. Vad 
eleven skall skapa kunskap om uppmärksammas däremot på olika sätt. Det 
förekommer att elevernas frihet tillmäts så stor betydelse att det fritt valda ämne 
som en del arbetar med under ett övergripande tema tycks ha mycket vag 
koppling till detta tema, exempelvis ämnet ”bilar” under temat ”1900-talets 
konflikter”105 eller ämnet ”fusk” under temat ”hälsa och fritid”106.  
 
Uppfattningen att eleverna skall arbeta fritt och självständigt kombineras ibland 
med att läraren har en klar föreställning om vad som skall finnas med i en 
redovisning (viktiga fakta) och vad eleven skall komma fram till. Något 
hårddraget tycker vi oss då se att eleverna förväntas komma fram till det som 
läraren redan bestämt.  
 

Ja då tittar jag ju på framför allt, har dom fått med 
dom här stora händelserna som är viktiga. Och hur har 
dom vävt in dom? --- Och det här med att man fraktade 
slavar t ex, att dom fick med detta och att dom 
funderade på lite varför. Sådana saker vill jag tydligt 
se då i berättelsen.107  
 

Elevernas fria kunskapssökande riskerar möjligen att framstå som en schimär, 
om ett synsätt där det mesta är förutbestämt med avseende på innehåll och 
utformning dominerar uppfattningen av undervisningen. Specifika fakta tillmäts 
stor betydelse i denna uppfattning. Trots detta innebär uppfattningen inte 
nödvändigtvis att läraren aktivt samspelar med eleven om detta specifika 
innehåll. Undervisningsmetoder som nämns i samband med elevers kunskaps-
sökande är dels att låta eleverna arbeta så ostört som möjligt utan ingripande av 
lärare, dels att ge individuell handledning, där initiativet vanligtvis tas av eleven. 
Det förekommer också att lärare förser eleverna med någon form av mall eller 
modell, exempelvis för hur ett referat av en viss text skall se ut108. C-uppfatt-

                                                 
105 L2 2001 05 08 
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ningen av undervisning tycks kombinera frånvaro av intervention från 
pedagogerna med förväntningar om ett givet innehåll i elevens redovisning. 
 
Metoder som nämns för att stödja självständigt lärande enligt C-uppfattningen 
fokuserar i hög grad på eleverna som individer och på det partikulära i varje 
elevs arbete med en viss uppgift, vilket illustreras i citatet nedan.  

 
Ja, man försöker att sitta med dom och förklara och 
det går egentligen inte när de befinner sig på så 
olika nivåer, att ge en information till alla 
samtidigt.109

 
Undervisningen beskrivs ofta som individuell handledning. Ett sätt att stödja 
elevernas lärande är ”att läsa med dem”. 
 

I: Och hur, hur, ja, hur hjälper du dom som lärare 
då? 
R: Ja, då gör man så man står och läser med dom, "Kan 
det här se rätt ut?", "Vad tror du det här handlar 
om?", men jag har svårt att allmänt hjälpa dom, det 
ser ju så olika ut.110

 
Då eleverna arbetar självständigt ”går [läraren] runt och tittar hur dom 
jobbar”111. Metoden karaktäriseras av att lärare inte ingriper förrän en elev ber 
om hjälp112. Flera av våra informanter talar om att de saknar inblick i elevernas 
arbeten, inte minst hur de bearbetar sina källor113.  Metoden skulle kunna kallas 
”teaching by walking around”. Eleverna sägs få klara sig rätt mycket på egen 
hand, och som framkommer nedan i avsnitt 5.5 uppfattas det som positivt att en 
elev klarar sig utan hjälp, då lärare bedömer kvaliteten i ett arbete. Karaktä-
ristiskt för denna uppfattning är inriktningen på den individuella eleven och det 
partikulära i en viss situation. I uppfattningen uttrycks det omöjliga i att under-
visa generellt eller inför större grupper om det som eleverna skall lära sig i dessa 
sammanhang. 
 

5.4.5  D. Att möjliggöra elevers självständiga kunskapande genom starka 
stödstrukturer 
Denna uppfattning går ut på att stödja elevers självständiga lärande och 
tänkande genom att i undervisningen erbjuda starka stödjande strukturer. 
Exempel på undervisningsansatser förknippade med denna uppfattning är att ge 

                                                 
109 L8 2001 03 06 
110 L8 2003 06 06 
111 L7 2001 03 20, B5 2001 03 08 
112 L7 2001 03 20; L1 2001 05 14  
113 B5 200103 08, L9 2001 03 06, B2 2002 05 22 
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elever stöd för olika delar av arbetet, exempelvis att formulera undersöknings-
frågor114 eller att kritiskt granska texter och göra jämförelser mellan olika 
källor115. Ett kännetecknande drag i denna uppfattning är att erbjuda och skapa 
struktur i elevernas arbeten. Detta kan innebära att man för in olika modeller för 
eleverna att följa eller tillämpa, t ex genom att ett temaarbete först genomförs 
som gemensamt arbete för hela klassen för att ge eleverna en arbetsstruktur som 
sedan kan följas mer individuellt116. En lärare ger exempel på modellen ”I 
search” som hämtats från USA och där kärnan är att eleverna skall lära sig att 
inleda ett arbete med att formulera en god undersökningsfråga. Läraren 
kontrasterar ”att utgå från en fråga” mot ”att välja ett ämne”, där frågan bör ha 
någon anknytning till elevens egen värld eller intresse och hela arbetet går ut på 
att skapa svar på frågan, inte att hitta ett färdigt svar i någon text. Denna lärare 
berättar också hur hela klassen arbetar både med brainstorming för att komma på 
bra frågor men också med att granska varandras frågor för att avgöra vilka som 
är de goda undersökningsfrågorna. Efter denna granskning får eleverna 
möjlighet att utveckla och förbättra sina frågor innan de går vidare i arbetet. 
Läraren poängterar vikten av att eleverna i sina arbeten skall redovisa sin 
undersökningsprocess och reflektera över både vad de lärt sig och hur lärande-
processen gått till117. Här ligger fokus på hela arbetsprocessen och läraren 
urskiljer informationssökningsdelen av denna process som särskilt viktig. 
Bibliotekarien omtalas som en nyckelperson för att stödja elevernas informa-
tionssökning. 
 
En annan lärare berättar att han på senare år fört in olika modeller i 
undervisningen i syfte att hjälpa eleverna att skapa struktur i sina arbeten. Det 
kan handla om orsak–verkan-modeller, tankekartor eller olika samhälls-
modeller118. Han menar att detta arbete varit framgångsrikt och att när eleverna 
kommer upp i 8:an och 9:an så blir de alltmer sofistikerade i sitt självständiga 
lärande. Denna lärare urskiljer informationssökning som mycket betydelsefull i 
elevernas arbeten, modellerna har införts för att hjälpa eleverna att bedöma 
relevans i informationen och strukturera materialet. Han säger sig i första hand 
samarbeta med intresserade lärarkolleger, inte särskilt mycket med biblio-
tekarien.  
 
En viktig skillnad mot C-uppfattningens betoning av att undervisningen måste 
ske som individuell handledning i specifika situationer så innebär D-
uppfattningen att undervisningen riktas till hela klassen eller större grupper av 
elever. De stödstrukturer som förs in av pedagogerna erbjuds inte elever 

                                                 
114 L10 2001 03 27 
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individuellt utan introduceras och skapar förutsättningarna för hela elevgruppens 
arbete. Här utnyttjas samspelet mellan elever medvetet för att stödja elevernas 
kunskapsbildning. 
 
D-uppfattningen har struktur i elevernas arbeten gemensamt med B-
uppfattningen ”att styra och strukturera elevernas arbetsprocesser”. En viktig 
skillnad mellan dessa kategorier är att D-uppfattningen fokuserar på att stödja 
elevernas förståelse för specifika drag i en uppgift och erbjuder eleverna redskap 
som de själva skall kunna tillämpa i arbetet med uppgiften. Fokus på att 
formulera goda forskningsfrågor, att reflektera över och redovisa sin lärande-
process eller att tänka analytiskt kring en uppgift och därmed söka och använda 
information mera riktat innebär stöd till eleverna att självständigt reflektera över 
arbetsprocess och resultat och att själva uppmärksamma specifika inslag i 
arbetet. B-uppfattningen däremot kännetecknas av struktur på en mera 
proceduriell nivå, där det är olika steg i ett arbete och ordningen mellan dessa, 
vad som skall göras, som står i fokus. B-uppfattningen fokuserar inte direkt på 
att utveckla elevernas förståelse av innebörder av självständigt lärande. D-
uppfattningen kännetecknas av ett intresse hos pedagogen för både process och 
resultat, men där åtminstone några informanter menar att de ser processen, 
inklusive informationssökningen, som det viktigaste119. Vi återkommer till frå-
gan om balansen mellan innehåll och process, liksom mellan ämnesinnehåll och 
informationssökning i kapitel 6. 
 
 
5.5 Uppfattningar av kvalitet i informationssökning  

Kriterier för bedömning av kvalitet i informationssökning och informations-
användning är en viktig dimension i undervisningen och kan ses som en brygga 
mellan uppfattningar av kunskapsinnehåll och undervisningsmetoder (se t ex 
Ramsden 1992, ss 181-213). Meningsfull återkoppling till eleverna är ett 
kraftfullt instrument för att höja kvaliteten på elevernas lärande (se t ex Pong & 
Morris 2002). Vår analys av uppfattningar av kriterier för att bedöma kvaliteten 
i elevernas informationssökning grundas i de delar av materialet, där lärare och 
bibliotekarier beskrivit elevernas förmåga att hantera olika delar av lärande-
processen och vilka svårigheter de uppmärksammar att eleverna har i arbetet. En 
intervjuomgång ägnades särskilt åt att resonera om hur informanterna bedömde 
elevarbeten, där de själva ombads välja ett arbete av särskilt god kvalitet och ett 
som de bedömde som särskilt svagt. Intervjusamtalet uppehöll sig vid detta 
tillfälle helt vid vilka styrkor och svagheter informanterna såg i de olika arbe-
tena, särskilt med avseende på informationssökning, och deras motiv för sina 
bedömningar.  
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Vi har identifierat fem kategorier av uppfattningar av kvalitetskriterier i 
elevarbeten. Kvalitet i elevernas förmåga att söka och använda information 
bedöms som 
 
A. att kunna läsa och förstå innehållet i en text  
B. att göra en korrekt källförteckning 
C. att kritiskt värdera informationskällor 
D. att arbeta självständigt – att skriva egen text 
E. att skapa en syntes av information från olika källor 
 
Samtliga här identifierade uppfattningar fokuserar på olika aspekter på 
bearbetning av information, dvs. informationsanvändning. Kategori B berör en 
dimension i informationssökning, nämligen vilka källor som använts för ett 
arbete; kategori C fokuserar på kritisk bedömning vid användning av källor. 
Kriterier som direkt berör elevernas förmåga att söka, finna och välja källor 
kommer i skymundan. Det betyder att exempelvis förmåga till relevans-
bedömningar inte uppmärksammas liksom ej heller de dimensioner i informa-
tionssökningsprocessen som berör formulering av sökfrågor, val av söktermer 
eller val av typ av källa eller informationssystem. Förmåga till effektiv tids-
användning syns inte heller bland de identifierade uppfattningarna av bedöm-
ningskriterier.  
 
Vid jämförelse med vad som kommit fram tidigare i våra resultat angående 
uppfattningar av kunskapsinnehåll upptäcker vi att här finns stora skillnader 
mellan uppfattningar av bedömningskriterier och uppfattningar av kunskaps-
innehåll (jfr ovan under avsnitt 5.2). Givetvis finns också likheter. Vi återkom-
mer till en jämförelse mellan de olika delresultaten i avsnitt 5.7 i ett försök till 
samlad resultatbild. 
 
Uppfattningarna av bedömningskriterier enligt här presenterade kategorier 
framstår som en dimension i informanternas erfarenheter av att bedöma 
elevarbeten. Parallellt med dessa uppfattningar tycks lärarna och bibliote-
karierna uppmärksamma individuella elevers prestationsförmåga och betonar 
ofta denna då de resonerar om kvalitet i elevernas arbeten. Deras uppfattningar 
av skillnader mellan individuella elevers prestationsförmåga synes påverka både 
vad eleverna förväntas klara av och hur deras arbeten bedöms. Skillnader i 
kvalitet mellan olika elevers arbeten förklaras också återkommande med att 
somliga elever saknar motivation för uppgiften. I följande avsnitt beskrivs ovan 
nämnda fem kategorier av uppfattningar av bedömningskriterier.  
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5.5.1 A. Fokus på läsförmåga och läsförståelse 
Fokus på läsförmåga och läsförståelse innebär att kvalitet i ett arbete bedöms 
utifrån kriteriet att eleven kan läsa och förstå innehållet i en text. Denna 
uppfattning uttrycks av många informanter på alla skolstadier i vårt urval. Detta 
tyder på att läsförmåga utgör en dimension i uppfattningar av informations-
kompetens, enligt våra informanter. Brister i elevers läsförmåga anges ofta dels 
som förklaring till svårigheter vid informationssökning, dels som brister i 
elevers arbeten. 
 

Många här har svårt för att läsa. Dom… den typ av 
text som dom tvingas läsa för att förstå det här. --- 
Jag brukar säga: ’börja i en uppgift, börja enkelt’. 
Men dom förstår inte Nationalencyklopedin, så att jag 
får först berätta vad det står med ett språk och sen 
kan dom så småningom gå in och läsa det. Men dom 
saknar ordförrådet för att ta till sig, att göra 
något av det, det blir bara ord.120

 
Läsförmåga gäller också att läsa Internet-sidor121. Uppfattningen av läsförmåga 
som kvalitetskriterium innebär en betoning av betydelsen av att elever har ett 
tillräckligt stort ordförråd. 
 

R: Direkt så är det problem, dom kan inte läsa 
texten. 
I: Vilken text menar du? 
R: Texten i läroboken, till att börja med. 
I: Vilka är svårigheterna där? 
R: Ja, orden; överstatligt vad är det, mellanstatligt 
vad är det och massor av andra ord. Det är vårt stora 
problem nu, dom kan inte läsa en lärobokstext.122

 
Betydelsen av ordförståelse kopplas till att förståelse för innehållet i 
informationsmaterial ses som ”det viktigaste”.  
 

Generellt så är det svårt för eleverna att göra 
materialet till sitt, att verkligen förstå, ta till 
sig det, omvandla det, få ut nåt utav det som är 
riktig förståelse. Jag tror att det lätt blir att dom 
skriver av. Lärarna har sagt till mig att dom ser 
ofta på ord, att det här har dom nog inte förstått, 
dom använder ett ord som inte är deras eget.123
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I citatet ovan fokuseras på orden, vilka ord eleven väljer, huruvida eleven förstår 
orden. I resonemangen om vikten av läsförmåga och förståelse av ord och 
innehåll kan vi spåra att själva texten uppmärksammas snarare än uppgiftens 
innehåll eller de fenomen eller frågor som elever undersöker i sina arbeten, dvs. 
relationen mellan eleven och ett kunskapsinnehåll. Uppfattningens fokus på 
själva texten ligger som ett filter mellan eleven och uppgiftens innehåll. När 
däremot ett arbete bedöms ha god kvalitet framhävs sällan läsförståelse som ett 
kriterium. Då betonas snarare att eleven har goda kunskaper om ämnet för en 
uppgift. 
 

Mm. Han är ju så… politiskt väl insatt va! På 
vänsterkanten. Men han vet ju vad han talar om. Det 
hänger ihop, han förklarar, han upprepar, ja… Ja att 
han sen visar sin politiska åsikt, det har jag ingen 
uppfattning om och det får han gärna göra. Men han 
har ett grepp om ämnet! Och han har synpunkter på 
källorna, och han diskuterar.124  

 
Materialet tyder på att fokus på läsförståelse och läsförmåga förekommer 
särskilt i samband med bristande kvalitet i elevernas informationssökning. 
Kvaliteten i elevernas skrivförmåga med avseende på stavning, interpunktion, 
stil och layout framhävs ibland som ett bedömningskriterium125. Detta förstärker 
intrycket av att det är texten som sådan som tilldrar sig lärarens uppmärksamhet 
snarare än ett specifikt kunskapsinnehåll. I detta sammanhang kan det vara värt 
att notera att texten dominerar när våra informanter resonerar både om elevernas 
egna arbeten och om de källor de söker och använder för sitt lärande. Bilder 
nämns ytterst marginellt i vårt material. 
 

5.5.2 B. Att göra en korrekt källförteckning 
En korrekt källförteckning som kvalitetskriterium på ett arbete framhävs av 
många av informanterna. Dock följs dessa uttalanden ofta av konstateranden 
eller beklaganden att källförteckningar saknas eller att de som finns är 
synnerligen bristfälliga126. I tidigare del av resultatpresentationen (avsnitt 5.2.2) 
slog vi fast att lärarnas hållning till krav på källförteckningar var ambivalent. 
Denna iakttagelse bekräftas, då lärarna berättar om hur de ser på källförteck-
ningar som bedömningskriterium. Bibliotekarierna, som i praktiken inte är 
involverade i bedömning av elevernas arbeten, framhåller brister i källförteck-
ningarna, när de resonerar om kvalitet. Den sammantagna bilden av korrekt 
källförteckning som kvalitetskriterium är att en sådan anses som väsentlig men 
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att detta synsätt, enligt informanterna själva, inte tillämpas konsekvent vid 
bedömning. 
 

5.5.3 C. Att kritiskt värdera informationskällor 
Kritisk värdering av källor som ett kvalitetskriterium lyfts ofta fram i 
intervjuerna. I allmänhet framhävs brister i arbetena med avseende på källkritik. 
Samtidigt förekommer det sällan i materialet att lärare och bibliotekarier ger 
exempel på att de ger återkoppling till elever med avseende på kvaliteten i deras 
källkritik. I citatet nedan anförs tidsåtgång som ett argument för att låta bli.  
 

Jag har inte lust att liksom gå in i den här 
diskussionen med honom. För det tar ju enorm tid. Låt 
honom tro på Chomsky så länge.127

 
Liksom i tidigare delresultat om källkritik som kunskapsinnehåll (jfr ovan 
avsnitt 5.2.6) som hävdar vikten av källkritik men också visar på olika 
svårigheter som våra informanter säger sig möta i undervisningen, förefaller 
uppfattningen av källkritik som bedömningskriterium återspegla vacklan och 
villrådighet. Materialet ger alltför begränsat stoff för en mera utförlig beskriv-
ning av kritisk värdering av informationskällor som bedömningskriterium. 

5.5.4 D. Att arbeta självständigt och skriva egen text 
Innebörden i denna uppfattning är att ett avgörande kvalitetskriterium är att 
elever skapar egen text, att de arbetar självständigt och att det framgår av 
deras redovisningar, att de dels någorlunda förstått innehållet i sin uppgift, 
dels åstadkommit en rapporttext som inte består av textklipp från de källor 
som de använt. Kriteriet att eleverna skall skapa egen text förekommer i hela 
vårt material och kan sägas vara grundläggande för uppfattningen av kvalitet 
i ett elevarbete. Ofta uttrycks det som en brist i elevernas arbeten att dessa i 
alltför hög utsträckning består av textbitar som flyttats eller kopierats från en 
källa direkt in i elevens rapport.  
 

Det finns många exempel, t ex med de två svaga, dom 
hade bara transformerat, inget eget…. Man plockar och 
klipper och klistrar, --- Varför kan dom inte 
analysera? Varför kan dom inte referera?128

 

Vikten av att ha skapat en egen text innebär exempelvis att elever i sina 
redovisningar skall kunna visa att de tänkt själva. Detta kontrasteras emot att 
”bara plocka ihop text”. En innebörd av ett fokus på egen text som kvali-
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tetskriterium innebär vidare, precis som i kategori A läsförståelse, att texten som 
sådan fokuseras snarare än något specifikt kunskapsinnehåll.  
 

R: Så sitter dom och läser texten och sen sitter dom 
och funderar och sen skriver dom ur huvudet. Förstår 
du? … Sen så blir det ju naturligtvis så att dom 
missar en del när dom gör så, det skulle ju va bra om 
dom kunde lägga ihop bitarna om man säger så. 
I: Vad är det dom missar menar du? 
R: Ja, smådetaljer, jag menar, som text sett, den 
blir ju mindre detaljrik.129

 

Uppfattningen av kvalitet som en egen självständigt komponerad text utesluter 
inte ett intresse för sakinnehållet. Många lärare uppmärksammar faktafel i 
elevernas texter130 och betonar vikten av ett korrekt faktainnehåll i arbetena.  
 
Det ses också som god kvalitet, att elever över huvud taget arbetar självständigt, 
dvs. ”utan hjälp”. 
 

R: Ja hon har jobbat enskilt och hon har behövt hjälp. 
Han har fått tips på källor av mig, men han har aldrig 
frågat. Han säger: ’ja, jag har, jag har, jag klarar 
mig, jag fixar det’. 
I: Vet du nåt närmare om hur dom har funnit sina 
källor? Vi pratade lite om henne, du hade hjälpt henne 
delvis, flickan här, men vet du någonting om var han 
har hittat sina källor? 
R: Jag vet att han har, han är mycket duktigare att leta 
själv i biblioteket, så han har hållit sig i 
biblioteket.131

 
Uppfattningen av egen skapad text som ett kvalitetskriterium vid lärares 
bedömning av elevernas arbeten kopplas till en uppfattning av krav för olika 
betygsnivåer, där det visar sig, att för betyget G krävs vanligtvis en beskrivning 
av ett visst innehåll. Lärare talar här gärna om en ”faktanivå”. Att rada upp och 
återge fakta anges av många lärare som det som krävs för godkänt, och här visar 
man viss förståelse för att elevers redovisningar är sammanställda av klipp från 
en eller flera källor. Det tycks finnas en flytande gräns mellan acceptans för och 
avståndstagande från avskrift och textflytt åtminstone på godkänt-nivån. För 
högre betyg krävs både faktakunskaper och att kunna förklara och motivera 
varför något är som det är, enligt våra informanter. För högsta betyg anförs ofta 
krav på ”att ge en egen värdering av det hela”132.  
 
                                                 
129 B2 2002 05 22 
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Att skriva egen text kan ibland också omfatta att elevers egenhändigt skapade 
egna bilder ses som ett kvalitetskriterium133 liksom att de använder konstbilder 
kreativt i en redovisning134. 

5.5.5 E. Att skapa en syntes av information från olika källor 
Förmåga att skapa synteser är ett kvalitetskriterium som tyder på att avskrift och 
textflytt inte leder till positiv bedömning, vilket illustreras i följande citat. 
 

Man [eleverna] har fakta från broschyrer, intervjuer 
etc och sen ska man få ihop det. Det kan bli väldigt 
svårt. Detta är ett betygskriterium, så det är 
självklart något vi tittar på. Det vet dom ju om sen 
tidigare att helhet är ju, det är ju åt mvg-hållet då 
va. Det är det svåraste att få saker och ting att hänga 
ihop, att få en helhet.135

 
Att arbetet har en ”röd tråd” är en dimension i detta synsätt: 
 

Framförallt är det en riktig berättelse, --- hon får 
ihop dom olika händelserna, tycker jag, ehm, så att det 
finns, den här röda tråden, hon beskriver, hon lägger 
till lite grejer här och var… så att man undrar ’hur 
skall det gå’, man vill fortsätta läsa… Det är 
välskrivet, den här berättarnärvaron finns, ehm, i 
slutet samlar hon upp det, så att… tankar 
finns…sammanfattar hela…136

 
Uppfattningen av kvalitet som att skapa en syntes av information från olika 
källor innebär således att ett elevarbete skall vara skrivet som en samman-
hängande text med en röd tråd. Det skall inte bestå av olika fakta staplade på 
varandra, ej heller av textbitar direkt klippta ur andra källor. Ett uttryck för den-
na uppfattning är att kvaliteten i ett elevarbete avgörs av om det utgör en 
sammanhängande helhet enligt logiken: problem, syfte, metod, material, analys 
och slutsatser, dvs. krav enligt en akademisk uppsats. 137

 
Ett samlat resonemang om kriterier för bedömning illustreras i citatet nedan. 
 

I: Hur bedömer du rapporterna? 
R: Främst utifrån innehållet, vad dom har fått med --- 
och sen så ser man ju hur långt dom har lyckats att 
analysera det, hur dom har lyckats att bryta ner det 
och även deras egna kommentarer runt omkring vad som 
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finns skrivet, vad dom har kommit fram till. Dom ska ju 
också dra slutsatser och då också om dom har lyckats 
att få in läroboken i det hela. Dom stegen ska ju 
finnas med på nåt sätt. --- Och även 
källförteckningar…138

 
Sammanfattningsvis konstaterar vi att uppfattningar av kvalitet i elevernas 
arbeten bedöms utifrån kriterier som berör elevers läs- och skrivförmåga, 
deras språkbehandling och deras förmåga att skapa egna sammanhängande 
texter med korrekta fakta, goda analyser och egna slutsatser. Kriterier som 
direkt berör kvalitet i informationssökning, exempelvis urval och bedömning 
av källor, saknas. Detta kontrasterar mot resultatbilden att det dominerande 
kunskapsinnehållet i undervisningen om informationssökning fokuserar på 
källor och sökordningar (jfr ovan avsnitt 5.2). 
 
5.6 Uppfattningar av samarbete mellan lärare och bibliotekarier 
 
Avsnitt 5.6 presenterar resultaten till den av studiens frågeställningar som gäller 
hur lärare och bibliotekarier ser på sitt inbördes samarbete relaterat till 
undervisning i informationssökning. Innebörden i begreppet samarbete 
implicerar att arbetet sker på något sätt som kan beskrivas som gemensamt eller 
tillsammans. Tänkbara synonymer till ordet samarbete är här samverkan och 
samspel. 
 
5.6.1 Vad visar sig? 
Huvudfokus i analysen har varit hur lärare och bibliotekarier resonerar om och 
erfar sitt inbördes samarbete när det gäller undervisning i informationssökning. 
Resonemangen har dock inte begränsats till samarbete i konkreta undervis-
ningssituationer utan har vidgats till att också innefatta andra erfarenheter som 
respondenterna menar innefattas i samarbetet i fråga.  
 
Analysen visar att i lärares och bibliotekariers sätt att resonera om samarbete 
kan i huvudsak fyra olika aspekter på samarbete identifieras. En aspekt handlar 
om samarbetets innehåll och rör frågan om vad lärare och bibliotekarier 
samarbetar om. Det innehåll i samarbetet som nämns i alla intervjuer är sådant 
som rör material i form av tryckta texter, länkar och databaser som eleverna ska 
arbeta med. I intervjuerna ges återkommande exempel på samarbete som 
handlar om att bibliotekarien ger förslag på titlar, tips på bra länkar och sök-
motorer och ofta också rent konkret plockar fram böcker, uppslagsverk, artiklar 
och liknande.  
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En annan aspekt gäller hur samarbetet ska gå till, hur och när och i vilka 
sammanhang det rent konkret kan ske. Detta rör då samarbetets form och 
organisation. Ytterligare en aspekt rör syftet med samarbetet. Vad är meningen 
med att arbeta tillsammans? Vad förväntas det leda till? Hur lärare och 
bibliotekarier tänker och resonerar om varandra som yrkesgrupper, vilka 
förväntningar man har på motparten, kan uttryckas som synen på ”den andre” 
och utgör en fjärde aspekt på samarbetet. Dessa fyra aspekter, samarbetets 
innehåll, samarbetets form och organisation, samarbetets syfte samt synen på 
”den andre” ligger till grund för de tre kategorier av uppfattningar av samarbete 
som identifierats och beskrivs nedan: 
 
A. Samarbete som gränsbevarande särarbete 
B. Samarbete som gränsöverskridande samspel 
C. Samarbete som möjlighet till lärande och utveckling 
 
Kategori A rymmer i sin tur två underkategorier: A.1 Samarbete som 
organisation och A.2 Samarbete med ”den andre”. 

5.6.2 A. Samarbete som gränsbevarande särarbete 
Uppfattningen som ryms inom kategorin Samarbete som gränsbevarande 
särarbete karaktäriseras av ett traditionellt sätt att se på lärares och bibliote-
kariers inbördes samarbete. Detta innebär en förhållandevis statisk samarbets-
process där en renodling av arbetets innehåll och uppgifter eftersträvas och en 
formalisering av samarbetets organisation poängteras. Uppfattningen innebär en 
betoning av det yrkesspecifika och samarbetets syfte uppfattas som att underlätta 
och stödja pedagogernas arbete. Kategorin Samarbete som gränsbevarande 
särarbete grundas till stor del i förgivet tagna föreställningar om såväl den egna 
som ”den andres” profession och yrkesspecifika uppgifter. 
 
Uppfattningen innebär att man försöker fördela olika arbetsuppgifter sins-
emellan, t ex vem som skall undervisa om hur man ställer bra forskningsfrågor 
eller vem skall undervisa om källkritik. Detta innebär i sig en strävan att dela 
upp, att avgränsa och hålla isär det lärare respektive bibliotekarier skall göra när 
det gäller undervisning i informationssökning, vilka olika delar av elevernas 
inlärnings- och arbetsprocess som respektive yrkesgrupper ska vara delaktiga i.  
 

Att bearbeta materialet, det måste dom också kunna 
och det handlar ju om att ställa rätt frågor till 
det material dom har samlat in. Och det är klart det 
skulle ju vi också kunna hjälpa till med, men det 
känns inte riktigt som vår roll tycker jag… det är 
mer en analyskompetens och det är väl mer en 
lärarroll tycker jag.139  
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Denna uppfattning av samarbete kan närmast beskrivas som ett särarbete. Det 
handlar till stor del om fördelning av ansvar mellan de båda yrkesgrupperna. För 
detta krävs någon typ av förhandling där uppgifter och ansvar fördelas. Det 
betyder inte alltid att ansvarsfördelningen diskuteras explicit. Citatet nedan 
illustrerar att uppfattningen grundas i antaganden eller erfarenheter av ”hur det 
brukar vara”. 
 

Jag upplever att det i stor utsträckning är så att 
lärarna förlitar sig på oss i biblioteket, att dom 
skickar eleverna.140  

 

Det gränsbevarande sättet att uppfatta samarbete innebär att gränserna för 
respektive profession bevaras och i viss mån bevakas. Detta i sin tur innebär att 
lärare respektive bibliotekarier kan fortsätta göra det han eller hon är bra på. 
Därmed upprätthålls det professionsspecifika och varken gränserna för 
yrkesroller eller arbetets innehåll överskrids. Konkret kan detta komma till 
uttryck genom bibliotekariens önskemål om att i god tid få veta vilka tema-
områden eller projektarbeten som planeras. Hon/han kan då i god tid plocka 
fram material för ändamålet och får på så sätt använda och synliggöra delar av 
sin professionella kompetens, dvs. visa sina kunskaper om olika källor, tryckta 
såväl som databaser, sökmotorer etc. Hon/han underlättar arbetet med inlär-
ningsuppgifterna och får bekräftelse på sin yrkeskompetens genom uppskattning 
från lärare och elever.  
 

Och bibliotekarien har man ju framför allt använt på 
det sättet att hon har blivit informerad i förväg om 
vad det är för arbetsområde som vi håller på med va, 
och då har hon plockat hem böcker som inte finns här 
och sådär va, och det har fungerat bra får man 
säga.141

 
Samarbete som gränsbevarande särarbete innebär för lärares del att de planerar 
och lägger upp elevernas arbete samt står för betygsättning och bedömning. Det 
innebär också att yrkesspecifika outtalade antaganden fungerar som 
utestängande mekanism gentemot bibliotekarien. Lärares tysta kunskap, i 
kombination med osäkerhet i relation till bibliotekariens pedagogiska kunnande, 
kan i vissa fall få en gränsbevarande effekt. 
 

Det som Britt-Marie och jag inte behöver säga till 
varandra, det vi vet därför att vi är lärare, där 
kan man känna en osäkerhet om vad Aina vet och vad 
hon förstår av det. Hur mycket man ska förklara utan 
att man blir mästrande, för det vill man ju inte 
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vara. Jag har en tendens att inte säga nånting och 
ibland kan det bli tvärtom också. Jag vet inte 
vilket ben jag ska stå på.142  

 
Ovanstående resonemang innebär att man tar hänsyn till varandra i samarbetet 
för att undvika att trampa motparten på tårna. Ibland blir det rent av missriktad 
hänsyn som gör att samarbetet försvåras eller fastnar i ett slentrianmässigt 
genomförande utan uttalad planering, klargörande av syftet med samarbetet eller 
diskussion om förväntningar på varandra143. 
 
A-uppfattningen av samarbete som gränsbevarande särarbete uttrycks ibland 
som en rädsla för en alltför drastisk rollförändring, där bibliotekarien är mån om 
att ”sätta en gräns” för att inte träda alltför långt in i en lärarroll som en följd av 
att eleverna betraktar henne som pedagog och vänder sig till henne för råd och 
handledning. 
 

Det har blivit lite annorlunda, det är ju det här att 
dom [eleverna] kommer hela tiden och vill ha hjälp. 
’Kan du inte läsa igenom det här?’ Så att jag 
upplever att man nästan har blivit lite tveksam. 
Skall vi ha den rollen? … vår roll har blivit mer och 
mer pedagogisk på något sätt, så ser jag nästan en 
liten fara att vi måste sätta en gräns här.144

 
Citatet uttrycker en motvilja mot att få rollen som ställföreträdande lärare och i 
det fortsatta resonemanget väjer bibliotekarien för krav från eleverna att läsa 
igenom och kolla arbeten, innan dessa lämnas in till lärare145. I bibliotekarie-
rollen ligger att ”vara neutral”, att inte bedöma eller sätta betyg146. 
 
Uppfattningen av samarbete som gränsbevarande särarbete fokuserar mycket på 
organisation och på ”den andre” som annorlunda. Vi har valt att beskriva dessa 
uppfattningar som två underkategorier till huvudkategorin samarbete som 
särarbete. 
 
A.1. Samarbete som organisation 
Betoningen på särarbete uppmärksammar hur samarbetet ska organiseras snarare 
än vilket innehåll det skall ha. Man betonar problem och beskriver det som ett 
hinder att lärare och bibliotekarier har få gemensamma arenor där de kan mötas 
eller att biblioteket ligger långt borta. Detta kan exempelvis medföra att 
bibliotekarien inte deltar i det fortlöpande planeringsarbetet för ett tema, även 
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om hon varit involverad i den förberedande planeringen. Lärarna berättar att de 
träffas spontant under arbetsdagen och utbyter erfarenheter och planerar 
fortlöpande medan bibliotekarien utestängs från denna typ av planering. 
 

Britt-Marie och jag har träffats mellan de inbokade 
planeringsmötena. Vi finns rent fysiskt nära varandra 
och eftersom det är vi som ansvarat för lektionerna 
så har vi fortlöpande berättat för varandra vad vi 
gjort tillsammans med klassen. … Aina har inte 
deltagit i detta, dels på grund av att biblioteket 
ligger så långt bort och dels för att hon inte har 
hållit i undervisningen.147  
 

Bibliotekarierna menar att det är viktigt att få tidsmässigt utrymme under de 
formella lärarkonferenser som förekommer på skolorna för att där ge 
information om hur man kan få arbetet i biblioteket att löpa så friktionsfritt som 
möjligt, vilka problem som uppstår när eleverna kommer oanmälda i stora 
grupper och alla efterfrågar material med samma tematiska innehåll. Inter-
vjuerna tyder på att fördjupning och utveckling av samarbetet inte med själv-
klarhet sker genom bibliotekariens deltagande i konferenser. Snarare riskerar 
organisationen en rutinisering på så sätt att samma typ av information tas upp 
vid varje tillfälle. 
 
Ett annat organisatoriskt problem som omnämns angående samarbete är att flera 
personer blir involverade jämfört med när yrkesgrupperna arbetar var för sig. 
Ytterligare komplikationer blir det när undervisningslokaler och bibliotek ligger 
långt ifrån varandra, kanske till och med i olika byggnader148. 

 
A.2. Samarbete med ”den andre” 
En aspekt när det gäller samarbete rör uppfattningen av motparten, dvs. hur 
lärare respektive bibliotekarier ser på varandra som yrkesgrupper, alltså vad man 
tänker om och tillskriver ”den andre”.  
 

Aina har vi väl mycket använt för den 
informationssökning som sker utanför läroböckerna, 
texter på Internet, böcker, både skönlitterära och 
faktaböcker, tidningsartiklar… Jag tycker väl 
personligen, att åtminstone jag har en tendens att 
låta Aina bara få den rollen, istället för att kunna 
bidra även med pedagogiska och metodiska tips… eh… 
det vet inte jag hur hon känner för det har jag inte 
diskuterat med henne.149  
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Ofta rör det sig om att det är någon egenskap eller något förhållande gällande 
motparten som på olika sätt utgör hinder för samarbetet. Underförstått gäller då 
att motparten på något vis måste förändras för att samarbete ska kunna komma 
till stånd. Det är i stor utsträckning bibliotekarierna som ger uttryck för någon 
brist hos ”den andre” som måste elimineras för att man ska kunna samarbeta.  
 

Lärarna är vana att arbeta mer som ensamvarg. Inte 
så vana vid samarbete. Det tror jag dom behöver 
träna på. Det är inte så att det bara är svårt att 
samarbeta med bibliotekarien. De är inte vana att gå 
över gränserna och samarbeta över huvud taget, inte 
med varandra heller.150  

 
I denna uppfattning av lärarnas förhållningssätt till samarbete involveras inte 
sällan skolan som verksamhet och organisation i vidare bemärkelse. 

 
Problemet är att i skolan så är det lite tungrott, 
det tar ju så lång tid och komma framåt och ändra, 
alla har ju sina åsikter om vad som är viktigt, så 
det går ju inte fort, ja det är svårt.151  

 
I flera bibliotekarieintervjuer uttrycks att lärare har bristfälliga kunskaper i 
informationssökning152 och att detta utgör ett hinder för samarbete i biblioteket. 

 
För vissa lärare är informationssökning att sitta och 
jobba med Internet va. … Då vill man heller inte 
följa med sina elever till biblioteket, och så blir 
det ännu spretigare. För att man var osäker själv på, 
man var inte så duktig själv på att söka. … Eleverna 
var ju duktigare än vad dom var i början. … Så det är 
ju avarten, liksom baksidan på det här, att läraren 
tror att om eleverna är så himla duktiga på det här, 
så då kan man bara säga ’ja då får ni titta på 
Internet’. Och så var det högst omöjliga frågor att 
svara på. … så kan man inte jobba!153  

 
I lärarintervjuerna ser vi inte motsvarande uppfattning att bibliotekariers 
bristfälliga kunskaper skulle utgöra hinder för samarbete. Däremot uttrycker 
lärare, som tidigare nämnts, en osäkerhet om vad en bibliotekarie kan eller inte 
kan om pedagogik. Det gemensamma i uppfattningen är en viss misstro och 
osäkerhet när det gäller ”den andres” kompetens, som betonar det särskiljande 
och uppfattas som hämmande för möjligheterna till fördjupat samarbete. 

                                                 
150 B1 2001 03 13 
151 B2 2002 05 22 
152 t ex B2 2002 05 22 
153 B3 2001 03 15 

 101 
 
 



 

5.6.3 B. Samarbete som gränsöverskridande samspel 
Kategorin samarbete som gränsöverskridande samspel karaktäriseras av en 
öppenhet för förändring och nytänkande när det gäller samarbete mellan lärare 
och bibliotekarier. Det finns en tendens att tänja på professionsgränserna och en 
vilja till flexibilitet. Samarbetet ses mer som ett samspel och kraven på 
formalisering och organisation hamnar i bakgrunden. Denna uppfattning präglas 
av ett dynamiskt förhållningssätt och vilja till att se samarbete som möjligheter 
att skapa något nytt. Samarbete som gränsöverskridande samspel innebär också 
en öppenhet för att samarbete innebär någon typ av förändring av den egna 
rollen och det arbetsinnehåll som den vanligtvis innebär. Samspelet handlar om 
att se och gripa de möjligheter som vardagen erbjuder.  
 

Det är som två cirklar, det behövs ett utrymme i 
mitten där, när man möts och så tar man med sig då 
utifrån sin kompetens och för in och sen händer det 
nånting där. Man måste våga släppa mer, frångå sin 
profession samtidigt som man hänger kvar i den, det 
kan vara en utvecklingspotential i att närma sig, det 
handlar om ett gränsöverskridande. Så ska man veta 
sin roll.154  

 
Uppfattningen innebär att den traditionella bibliotekarierollen förändras när 
bibliotekarien deltar i ett temaarbete som pågår under längre tid. Eleverna 
vänder sig till den eller de vuxna som finns till hands och funderar inte så 
mycket på om det är en lärare eller bibliotekarie. 
 

Så man får ju den handledande rollen som mentorn har 
också, det går mer och mer ihop. Det finns väldigt 
mycket beröringspunkter tycker jag, yrkesmässigt, man 
blir mer och mer handledare vare sig man är lärare 
eller bibliotekarie. Dom [eleverna] kallar mig ibland 
fröken, så för deras del spelar det ingen roll. Jag 
är fröken, jag är personal, jag jobbar och jag 
hjälper dom.155  

 
Ett uttryck för denna uppfattning är att läraren inte ”skickar” eleverna till 
biblioteket utan följer med dem dit och handleder eleverna i biblioteket 
tillsammans med bibliotekarien156. Gränsöverskridandet kan också innebära att 
bibliotekarien ses som en resurs i undervisningen på så sätt att hon, precis som 
lärarna, tar hand om en grupp elever under temaarbetet och ansvarar särskilt för 
deras informationssökning. 
 

                                                 
154 B1 2002 05 29 
155 B1 2001 03 13 
156 B1 2001 03 13 
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Samspelet kan innebära överskridande av såväl rummets gränser som 
professionernas. Det handlar om att bibliotekarien inte enbart finns till hands i 
biblioteket utan också kan handleda eleverna i datasalen eller i klassrummet. 
Bibliotekarien kan hålla sina genomgångar i klassrummet och inte nödvändigt-
vis i biblioteket. Det kan också innebära att bibliotekarien har hand om 
närvarokontrollen när eleverna arbetar i biblioteket. 
 

Det är lite roligt för i det här fallet så flyttades 
det ju ut från den fysiska bibliotekslokalen rätt 
mycket. Jag handledde dom ju nästan aldrig där … jag 
fanns med i klassrummet ibland … och sen var jag med 
i datasalen. Som bibliotekarie, att komma ifrån det 
här att bibliotekarien finns i biblioteket, det känns 
bra. Jag blir en resurs bland andra utan att det 
måste vara inom bibliotekets väggar.157  

 
Gränsöverskridandet kan också innebära att bibliotekarien tillsammans med 
lärarna ingår i arbetslaget och i vissa fall utgör arbetslagets ledare. Detta ger 
möjligheter till ett aktivt deltagande och inflytande i det planeringsarbete som 
sker i arbetslaget och bibliotekarien involveras i de pedagogiska frågor och 
ställningstaganden som arbetet i laget innebär. 

 
I och med att man sitter med i arbetslaget, och jag 
har suttit som teamledare, så har man en allmän 
diskussion och det blir kanske inte bara som 
skolbibliotekarie utan mer att man angriper problemen 
med sunt förnuft och sina referensramar och lärarna 
ser en som en arbetskompis mer och inte bara att jag 
har bibliotekarieargument, utan det är mer att man 
diskuterar det här.158  

 
Gränsöverskridandet betonas främst av bibliotekarier och innebär att hon/han 
träder ut ur sin bibliotekarieroll och in i en lärarroll. Uppfattningen att detta sker 
grundas i att bibliotekarien säger sig bli sedd som pedagog och jämbördig med 
läraren av såväl lärare som elever. Materialet visar inte på något motsvarande 
gränsöverskridande för lärare då det gäller undervisning i informationssökning. 
Däremot förekommer det att lärare nämner att de har särskilt stort utbyte av 
pedagogiska diskussioner med bibliotekarier159. Det tycks således vara de peda-
gogiska dimensionerna som är föremål för gränsöverskridande.   
 
Uppfattningen av samarbete som gränsöverskridande samspel innebär också att 
man  eftersträvar gemensamma utgångspunkter för ett likartat agerande från 
lärares och bibliotekariers sida i förhållande till eleverna. Dessa bör mötas av 
                                                 
157 B5 2001 03 08 
158 B1 2001 03 13 
159 L10 2001 03 27 
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”samma” besked från båda yrkesgrupperna, oavsett vem eleverna vänder sig till. 
Lärare och bibliotekarier betonar vikten av att komma överens om exempelvis 
gemensamma skrivregler för rapporter, arbetsgång när det gäller den ordning i 
vilken eleverna använder olika källor, gemensamt förhållningssätt när det gäller 
tryckta källor respektive Internet. Ett sådant instrument är en skrivguide utfor-
mad på en skola och som gäller samtliga arbeten som eleverna genomför. 
 
B-uppfattningen uttrycker också att när gränser överskrids kan det bli tydligt att 
det finns något att vinna genom samarbetet. Det är dock inte självklart att båda 
parter upplever sig som ”vinnare” genom samarbetet. Ofta är det lärare som ger 
uttryck för att bibliotekariens ”gränsöverskridande verksamhet” på olika sätt ger 
understöd åt lärarna och underlättar deras arbete.  
 

Fördelarna med samarbetet är ju att Aina har kunnat 
tillföra och underlätta vårt arbete när det gäller 
att hitta information och att kunna ta en grupp. Hon 
har tillfört idéer och synpunkter under 
planeringsstadiet.160  

 
Inte sällan uttrycker även bibliotekarier att deras arbete bidrar till att på olika vis 
göra det lättare för lärarna och att de därigenom är en resurs i det pedagogiska 
arbetet. Det nämns exempelvis som en fördel att det blir ”två vuxna i klass-
rummet” och att man kan ”dela klassen” med en vuxen i varje grupp, då biblio-
tekarien medverkar i ett arbete161. Gränsöverskridande samarbete innebär också 
att läraren följer med sin klass till biblioteket och att bibliotekarien då ser sig 
som en resurs inte bara för elever utan också för läraren. 
 

Jag måste också säga att jag tycker också att det 
känns mer och mer att det är fruktbart att jobba med 
lärare och sedan läraren kanske inte i första hand 
skickar ner sin klass utan kommer själva och då är vi 
en resurs för lärare. Det talar vi inte alltid om, 
utan det är oftast en resurs för eleven, men jag vill 
gärna se mig som en resurs för lärarna.162

 
Uppfattningen av samarbete som gränsöverskridande samspel innebär en 
betoning av styrkan att vara olika, att ha olika erfarenheter och kunskaper. 
 

Jag upplever att jag är en idéspruta…. Jag tycker det 
är roligt att hitta nya idéer. Sen om det inte alltid 
blir något av det, men man har i alla fall 
möjligheter att uttrycka dom där i diskussionen och 

                                                 
160 L12 2001 03 08 
161 B5 2001 03 08 
162 B3 2001 05 22 

 104 
 
 



 

då är det fruktbart att man har olika 
utgångspunkter.163   

 
Denna uppfattning av samarbete som gränsöverskridande samspel, där profes-
sionernas olika kompetenser framhävs som en fördel, skiljer sig från A-
uppfattningen, där olikheterna mellan professionerna visserligen betonas men 
också bevakas och ses som hinder för ett fördjupat samarbete. 
 
5.6.4 C. Samarbete som möjligheter till lärande och utveckling 
Uppfattningen av samarbete som möjligheter till lärande och utveckling innebär 
att spontana och tillfälliga möten mellan lärare och bibliotekarier kan utvecklas 
till yrkessamtal av djupare karaktär, där både en fördjupning och en problema-
tisering av ett ämnesinnehåll kan ske. Det kan också innebära att lärare före ett 
temaarbete vänder sig till bibliotekarien och tillsammans med henne söker 
material. Vid sådana tillfällen kombinerar läraren och bibliotekarien sina olika 
kompetenser om informationssökning, informationskällor, ämneskunskaper och 
eleverna så att resultatet ses som bättre än om var och en hade jobbat för sig.  
 

R: Ja den här läraren t ex,… han har ett stort behov 
av hjälp att få material som han kan använda i sin 
undervisning. --- och det har blivit väldigt bra 
samarbete för då får man feedback väldigt snabbt… för 
läraren känner sina elever så pass bra så han vet 
att, ja men det här kommer att fungera och det här 
kommer inte att fungera och … och, jag upplever att 
jag lär mig väldigt mycket på det. 
I: Vad är det du lär dig? 
R: Jo men jag hittar plötsligt sidor som jag var 
mycket snabbare att bläddra förbi förut. Jag hann 
inte gå in på dom, utan sitter man i den situationen 
så tar man alltid sina välkända ingångar och källor. 
--- men har man längre tid på sig, då vågar man gå ut 
och chansa på andra ställen som man inte gör när man 
har nån som hänger över axeln på en. Ja, så på det 
sättet så hittar jag saker som jag inte kanske hade 
hittat annars.164

 
Det är värt att notera att bibliotekarien i citatet ovan beskriver att det hon lär sig 
särskilt gäller informationssökning, att finna bättre källor, att bekanta sig med 
nya sökvägar specifikt anpassade till användargruppen, dvs. sådant som ingår i 
hennes egen expertis. Lärarens goda framförhållning i kombination med hans 
kunskaper om ämnet och eleverna skapar dessa förutsättningar enligt hennes 
erfarenhet.  
 

                                                 
163 B1 2001 03 13 
164 B3 2001 03 15 
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Samspel som möjlighet till lärande och utveckling uttrycks också som att vissa 
lärare berättar att de kan hämta nya idéer och diskutera möjliga pedagogiska 
grepp särskilt väl med bibliotekarien på sin skola165. Bibliotekariernas möjlighet 
att se eleverna i andra sociala sammanhang än i klassrummet ses som värdefulla 
bidrag till utvecklingen av undervisningen166.  
 
Denna uppfattning innebär också att bibliotekarien i ett temaarbete sägs få 
möjlighet att möta elever som inte självmant kommer till biblioteket, något som 
kan ge kunskaper om och insikter i olika elevers läsförmåga och vad denna 
förmåga innebär för elevernas förmåga att söka information167. Det finns 
mycket i vårt material som tyder på att en utveckling av samarbetet pågår genom 
att man bygger på erfarenheter som görs kontinuerligt. 
 

… och vi kanske inte tyckte det fungerade så bra 
förra året, för helt plötsligt så kom det ner hela 
klasser som skulle jämföra nåt fenomen mellan två 
olika engelskspråkiga länder. Dom hade inte förberett 
sig på nåt sätt med frågeställningar och dom visste 
inte vad dom skulle göra, så det var inte så lyckat. 
Men det har vi pratat med dom om … Det är i alla fall 
ett stort steg framåt att vi får komma in i klasserna 
nu och prata.168  

 
Citatet illustrerar uppfattningen av samarbete som lärande och utveckling genom 
analys av erfarenhet, en reflekterande praktik. 

5.6.5 Sammanfattande bild av synen på samarbete 
Den bild av samarbete som analysen ger, visar på två parallella processer. 
Samtidigt som ett samarbete som präglas av tradition och bundenhet vid givna 
roller och arbetsuppgifter pågår, finns också en process som tydligt visar en 
potential för utveckling och gränsöverskridande i lärares och bibliotekariers 
inbördes samarbete. Bilden är inte entydig när det gäller vilken yrkesgrupp som 
är pådrivande då det gäller gränsöverskridande eller upprätthållande av gränser 
mellan professionella kompetenser. Som tidigare påpekats beskriver kategorier-
na inte individuella uppfattningar och kan således inte knytas till de enskilda 
lärare och bibliotekarier som deltagit i studien. Både lärare och bibliotekarier ger 
uttryck för samtliga tre uppfattningar. 
 
De olika uppfattningarna av samarbete tycks vara förknippade med under-
visningens sociala betingelser snarare än med den didaktiska intentionen (Carl-
gren & Marton 2000, jfr ovan avsnitt 3.2). De sociala betingelserna gäller i detta 
                                                 
165 L9 2001 05 22; L 10 2001 03 27 
166 L7 2003 09 02; L 10 2001 03 27 
167 L12 2001 03 08 
168 B4 2003 09 03 
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fall undervisningens organisation och struktur exempelvis lektioner i 40-minu-
terspass, undervisningslokaler och bibliotek belägna långt ifrån varandra, 
tillgång till utrustning och material för informationssökning, tid för planering. 
De sociala förutsättningarna skapas här också av att lärare och bibliotekarier 
tillhör olika professioner med olika kunskaper och erfarenheter och därmed 
skilda förväntningar både på sig själva och på ”den andre”. Medan A-upp-
fattningen betonade olikheter i de professionella kompetenserna som hinder för 
samarbete såg B- och C-uppfattningarna att skilda kompetenser gav särskilt 
goda möjligheter till fördjupning och utveckling. Vårt material tyder på att den 
didaktiska intentionen saknas eller i varje fall lever i skuggan av undervisnin-
gens sociala betingelser, då lärare och bibliotekarier resonerar om sitt inbördes 
samarbete. Icke desto mindre framträder en didaktisk dimension genom att 
gränsöverskridandet ofta tycks gälla just den pedagogiska rollen i samarbetet. 
 
5.7 Sammanfattande resultatbild 

Vägen genom resultatpresentationen har varit lång. Projektet utgick från fyra 
frågeställningar av vilka tre besvarats i kapitel 5. Den fjärde har vi sparat till 
nästa kapitel (avsnitt 6.4). Vilka är då svaren? Här skall göras ett försök till 
syntes genom en kort sammanfattande presentation och en inledning till diskus-
sion om hur sammanhangen kring svaren kan gestalta sig. 
 
Uppfattningar av kunskapsinnehållet i undervisning i informationssökning 
fokuserade på: A. källor, B. systematisk informationssökning, C. upplevelsen av 
informationssökningsprocessen, D. bearbetning av källor och E. värdering av 
källor. I E-uppfattningen identifierades tre olika synsätt på hur elever utvecklar 
förmåga till källkritik: α som mognadsfråga, β som personlig egenskap och γ 
som möjligt att lära med stöd av undervisning. Uppfattningarna α och β innebär 
att undervisning i källkritik ses som omöjlig eller meningslös, eftersom förmåga 
till källkritik utvecklas på annat sätt än genom undervisning och medvetet 
lärande. γ-uppfattningen kännetecknas av synen att undervisning i källkritik är 
meningsfull och av strävan att genomföra sådan undervisning. 
 
Målen för undervisningen i informationssökning uppfattades som A. att se 
biblioteket som redskap, B. systematisk informationssökning, C. kritiskt 
tänkande, D. lära för livet och E. effektiv tidsanvändning. Uppfattningarna tyder 
på att informationskompetens framstår som vag och otydlig, eftersom de olika 
måluppfattningarna tar fasta på så olika förmågor och kompetenser att de kan 
inrymma nästan vad som helst. 
 
Uppfattningarna av metoder för undervisningen i informationssökning 
fokuserade på A. att organisera det egna (lärares och bibliotekariers) arbetet, B. 
att styra och strukturera elevernas arbetsprocess, C. att ge eleverna möjlighet att 
skapa kunskap på egen hand, och D. att möjliggöra elevers självständiga 
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kunskapande genom starka stödstrukturer. En inriktning mot det individuella 
och partikulära i undervisningen karaktäriserade framför allt B- och C-uppfatt-
ningarna. 
 
Kvaliteten i elevernas informationssökning och informationsanvändning 
bedömdes utifrån kriterier som fokuserade på A. att läsa och förstå en text, med 
korrekt faktaåtergivning som ett viktigt inslag, B. korrekt källförteckning, C. att 
kritiskt värdera olika informationskällor, D. att arbeta självständigt och skriva 
egen text och E. att skapa en syntes av information från olika källor. 
 
Lärares och bibliotekariers samarbete kring undervisning i informationssökning 
uppfattades som A. särarbete, där organisation respektive betoningen av ”den 
andre” som annorlunda fokuserades, B. gränsöverskridande samspel och C. 
möjlighet till lärande och utveckling. 
 
Resultatbilden visar vidare att tidsanvändning spelar en viktig roll i många av de 
identifierade uppfattningarna av undervisning i informationssökning. Nedan 
presenteras resultatsammanställningen i en tabell. 
 
Kategori Kunskapsinnehåll Mål Metoder Kvalitet Samarbete 

 Källor Biblioteket som 
redskap 

Att organisera 
det egna arbetet 

Att läsa och 
förstå text, 
korrekt 
faktaåtergiv-
ning 

Särarbete  

B Systematisk 
informations-
sökning 

Systematisk 
informations-
sökning 

Att styra och 
strukturera 
elevernas 
arbetsprocess 

Korrekt 
källförteckning 

Gränsöver-
skridande 
samspel 

C Upplevelsen av 
informationssök-
ningsprocessen 

Kritiskt tänkande Att ge eleverna 
möjlighet att 
skapa kunskap 
på egen hand 

Att kritiskt 
värdera 
informations-
källor  

Lärande och 
utveckling 

D Bearbetning av 
källor 

Lära för livet Att möjliggöra 
elevers 
självständiga 
kunskapande 
genom starka 
stödstrukturer 

Att arbeta 
självständigt 
och skriva egen 
text 

 

E Värdering av 
källor:  
E.1 relevans,  
E.2 källkritik:  
α Mognadsfråga, 
β Personlig 
egenskap 
γ Möjligt att lära  
med hjälp av 
undervisning 

Effektiv 
tidsanvändning 

 Att skapa en 
syntes av 
information från 
olika källor 

 

Tabell 5.1 Sammanfattande resultatbild 
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Resultatpresentationen ger således en mångsidig men inte någon enkel eller 
lättbegriplig bild av synsätt på undervisning i informationssökning. Frågan är 
vilka mönster som går att urskilja på en mera övergripande nivå. En utgångs-
punkt för en sådan analys måste vara frågan om relationerna mellan de olika 
uppfattningskategorierna av olika dimensioner i undervisning i informations-
sökning. I detta avsnitt skall uppslag till en diskussion av sådana relationer 
presenteras för att sedan utvecklas i kapitel 6.  
 

5.7.1 Övergripande mönster 
 
Den didaktiska intentionen 
Resultatbilden visar att i uppfattningar av undervisning i informationssökning är 
ett fokus på källor, vägar att finna källor liksom urval av källor och typer av 
källor mycket framträdande som kunskapsinnehåll. Också i samarbetet mellan 
lärare och bibliotekarier utgör frågor om materialanskaffning, urval av källor 
och vägar till källorna ett huvudinnehåll. Resultaten visar samtidigt att sökning 
och urval av källor förekommer sparsamt eller inte alls i uppfattningar av andra 
dimensioner av undervisningen, som exempelvis mål för undervisningen eller 
kriterier för bedömning av kvaliteten i elevernas arbeten. I uppfattningar av 
målen för undervisningen dominerar andra värden som biblioteket som redskap 
eller kritiskt tänkande eller effektiv tidsanvändning. Vid bedömning dominerar 
bearbetning av information; sökning och urval av källor nämns inte som 
kvalitetskriterier. Det betyder att vi urskiljer en bristande konsekvens mellan 
uppfattningarna av olika dimensioner av undervisning i informationssökning. 
Utifrån tidigare pedagogisk forskning är detta knappast anmärkningsvärt. Redan 
på 1980-talet visade forskare att lärare brister i konsekvens mellan vilka mål de 
formulerar för elevernas arbeten och hur de bedömer inlärningsresultaten (bl a 
Dahlgren 1986; Svingby 1985). Vi menar dock att den bristande konsekvensen 
mellan omnämnt och betonat undervisningsinnehåll i informationssökning och 
uppfattningarna av andra dimensioner i undervisningen kan få allvarliga följder 
för elevernas möjligheter att lära sig informationssökning genom under-
visningen. Frågan om konsekvens mellan undervisningsmål och -innehåll och 
bedömning berör det som vi i kapitel 3 talade om som den didaktiska inten-
tionen i pedagogernas arbete (Carlgren & Marton 2000, s 78), dvs. det handlar 
om vad det är som eleverna skall utveckla kunskaper om och därför vad som är 
undervisningsobjektet och hur undervisningsobjektet är beskaffat. 
 
Sociala betingelser  
Ett annat övergripande mönster är att frågor om organisation har en 
framträdande plats i de ovan beskrivna erfarenheterna av undervisning, särskilt i 
uppfattningar av metoder och av samarbete mellan lärare och bibliotekarier. 
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Detta fokus på organisation hänför vi till den andra dimensionen av lärararbete, 
som Carlgren och Marton (2000) lyfter fram, nämligen undervisningens sociala 
betingelser. Som vi sett betonas i många uppfattningskategorier betydelsen av 
att organisera och planera mera systematiskt som ett villkor för framgångsrik 
undervisning, liksom betydelsen av i vilka rum undervisningen sker (klassrum, 
bibliotek, datasal). Återkommande fokus på ansvarsfördelning och frågor om 
ifall olika skolämnen blir tillräckligt väl tillgodosedda menar vi också kan 
kopplas till undervisningens sociala villkor om organisation och struktur. 
 
Detta betyder att våra resultat omfattar de två sidor i lärararbetet som Carlgren 
och Marton hävdar som viktiga för att förstå undervisningens problematik och 
innebörder, vilket vår fortsatta diskussion tar fasta på. 
 
Övriga frågor vi valt att diskutera i kapitel 6 behandlar delar av resultaten som 
antingen förvånat eller oroat oss. Det gäller samspelet mellan pedagogernas 
förväntningar på elevernas prestationsförmåga och den didaktiska intentionen 
”att lära (ut) informationssökning” (avsnitt 6.3). I avsnitt 6.4 presenterar och 
diskuterar vi resultatet av undersökningens fjärde frågeställning om förändringar 
av pedagogernas synsätt på undervisning i informationssökning under projekt-
åren. Den avslutande delen av diskussionen i avsnitt 6.5 förs utifrån frågan om 
lärares och bibliotekariers professionella objekt relaterat till undervisning i 
informationssökning. Rapporten avslutas med slutsatser i avsnitt 6.6.  
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Kapitel 6 Diskussion och slutsatser 
 
I detta avslutande kapitel är syftet dels att tolka resultatet genom en analys av 
förhållandet mellan dess olika delar, dels att ge en fördjupad bild med hjälp av 
de teoretiska begrepp och den tidigare forskning som presenterades i kapitel 2 
och 3.  
 
 
6.1 Didaktiska intentioner – balans mellan olika dimensioner i 
undervisningen 
Ovan konstaterades att medan uppfattningar av undervisningsinnehållet foku-
serade på källor och sökvägar så saknades en inriktning på sökning, urval och 
bedömning av källor i uppfattningarna av kvalitet i informationssökning vid 
bedömning av elevernas arbeten. Meningsfull återkoppling är ett kraftfullt 
instrument som stöd för lärande poängteras av bl a Dahlgren (1986), Pong & 
Morris (2002) och Ramsden (1992, ss 181-213). Samtidigt menar flera forskare 
att bedömning av vad elever lär sig genom undervisning i informationssökning 
är särskilt problematiskt, ”a perennial problem faced by educators is that of 
assessment for IL [Information Literacy] education” enligt Bruce (2000b, s 99). 
Bruce har tidigare konstaterat att det finns stora skillnader mellan informations-
kompetens, så som den framstår i hennes sju kategorier, och merparten av den 
undervisning som ges i informationssökning / informationskompetens (1997, s 
172-173). Bruce hävdar att undervisningen merendels fokuserar på informa-
tionsteknik och på informationskällor, medan övriga fem kategorier som 
innefattar andra dimensioner i informationskompetens – steg i informations-
sökningsprocessen, organisation och kontroll över informationskällor eller att 
lära med hjälp av information – lyser med sin frånvaro som undervisnings-
innehåll.  
 
Våra resultat visar inte någon stark inriktning på informationsteknik som 
undervisningsinnehåll, medan ett fokus på källor, söktekniker och sökvägar är 
mycket framträdande. Dessa redskap hör hemma inom Bruces kategorier 2 och 3 
av informationskompetens. Samtidigt är den informationssökning som elever 
förväntas genomföra i skolan kopplad till att de skall orientera sig på ett nytt 
kunskapsområde med hjälp av olika informationskällor. De förmågor som då 
krävs hör tydligt hemma i kategori 5 enligt Bruces beskrivning av informa-
tionskompetens. Här är det användningen av information, snarare än sökning 
och återfinning som står i fokus, och här är också förmåga att bedöma informa-
tionens relevans och trovärdighet väsentlig. Våra resultat har visat att källkritisk 
förmåga visserligen uppmärksammas i informanternas erfarenhet av under-
visning i informationssökning, men de uppmärksammas framför allt som brister 
i elevernas förmåga. De omtalas sällan som undervisningsobjekt. Vi hävdar inte 
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att undervisning om källor och sökvägar är irrelevant, däremot att detta innehåll 
är alltför begränsat för att hjälpa elever att utveckla informationskompetens. 
 
Resultaten tyder på att både mål och undervisningsinnehåll måste bli såväl 
bredare som mera specifika. I stället för att fokusera på en ”korrekt ordning” 
eller olika sökfärdigheter borde undervisningsmålen vara att elever utvecklar en 
repertoar av olika sätt att förstå informationssökning och informations-
användning och förmåga att välja adekvata sätt i förhållande till den uppgift och 
den situation, där informationssökningen sker. Fenomenografiska beskrivnings-
kategorier erbjuder en sådan repertoar av olika förhållningssätt (Booth 1992; 
Bruce 1997; Limberg 1998; Lybeck 1988; Marton & Booth 1997; Marton & 
Trigwell 2000; Marton & Morris 2002; Pramling & Mårdsjö 1994; Vikström 
2005). Utifrån sådana varierade mål skulle då  undervisningsobjektet informa-
tionssökning bli både avsevärt bredare och samtidigt mycket mera specifikt, dvs. 
undervisningsinnehållet skulle bli avsevärt mycket mera varierat. Detta skulle 
exempelvis innebära att sådant som nu fokuseras i flera av beskrivnings-
kategorierna som brister i elevernas förmåga skulle uppmärksammas som 
undervisningsobjekt. Det kan gälla att formulera goda undersökningsfrågor, att 
utveckla förmåga att bedöma relevans i informationen, att utveckla förmåga till 
källkritik, att analysera informationskällor liksom att skapa något samman-
hängande och eget som ett resultat av värdering och bearbetning av källor.  

6.1.1 Variationer av ”samma innehåll” 
Med stöd i variationsteori menar vi att alla dessa olika komponenter i 
informationssökning och informationsanvändning måste varieras i förhållande 
till specifika situationer, uppgifters innehåll och sammanhang. Det finns 
omfattande forskning som understryker vikten av variation för meningsfullt 
lärande. Enligt denna forskning är det väsentligt att elever får möta olika 
perspektiv på samma kunskapsinnehåll för att kunna tillämpa sina kunskaper i 
nya situationer. Att möta variation vid lärande i skolan förbereder eleverna för 
deltagande i olika sociala praktiker i livet utanför skolan (Marton & Trigwell 
2000). Låt oss ta förmåga att bedöma relevans i information som exempel. Ingen 
informationskälla är konstant relevant, utan om objektet för lärande är ”kriterier 
för relevansbedömning”, så bör undervisningen syfta till att elever skall lära sig, 
dels att kvalificerad informationssökning kräver medvetna relevansbe-
dömningar, dels att samma källa är mer eller mindre relevant i förhållande till ett 
visst informationsproblem, dels att många olika källor kan äga samma eller 
liknande relevans för ett problem. Detta innebär att utveckla en repertoar av sätt 
att förstå relevanskriterier. Det innebär också att utveckla förståelse på tämligen 
abstrakta nivåer, vilket i sin tur kräver många och varierade konkreta erfaren-
heter, där pedagoger genom undervisningen hjälper elever att urskilja dessa 
abstrakta företeelser. Liknande resonemang kan föras om alla de dimensioner av 
informationssökning som redovisats i resultatpresentationen (och säkert ytter-

 112 
 
 



 

ligare aspekter). Diskussionen om behov av mera utvecklad och varierad 
undervisning om exempelvis relevanskriterier kan knytas till ett kommunikativt 
synsätt på informationssökning, som hävdar att informationens relevans avgörs i 
ett dialektiskt samspel mellan informationssökaren och den kontext, där 
informationssökningen genomförs (Sundin & Johannisson 2005).  
 
Limbergs avhandling (1998) resulterade i rika beskrivningar av fem dimensioner 
av informationssökning. I dessa beskrivningar finns stoff för en repertoar av 
olika sätt att förstå såväl relevanskriterier som kritiska drag i hantering av 
informationsöverflöd, värdering av källors trovärdighet (kognitiv auktoritet) och 
hantering av partisk information (bias). Beskrivningar av dessa olika dimen-
sioner kan användas såväl för att formulera mera precisa och utvecklade mål för 
undervisningen som för att mejsla ut och medvetet variera olika undervisnings-
objekt. De kan också användas för bedömning av kvaliteten i elevernas 
informationssökning.  
 
Frågan är vad det kan bero på att undervisningen domineras av ett innehåll som 
handlar om källor och sökvägar, medan uppfattningarna av mål och 
kvalitetskriterier domineras av förmåga till källkritik, bearbetning och 
sammanställning av källor. Vi menar att en orsak till den bristande överens-
stämmelsen mellan olika dimensioner i undervisningen i informationssökning 
hänger ihop med Carlgrens & Martons påpekande att skolan kommit i otakt med 
det omgivande samhället då det gäller synsätt på kunskap (2000, s 78-79). I 
skolan lever traditionen kvar att elever skall lära sig att ”göra rätt” och att ”söka 
rätt svar”, medan en undersökande och forskningsinriktad kunskapssyn präglar 
samhället utanför skolan och också kommer till uttryck i skolans nuvarande 
läroplaner. En undersökande kunskapssyn har slagit igenom i skolan på så sätt 
att elever numera ofta förväntas arbeta undersökande och lära sig om företeelser 
i världen, natur, teknik, samhälle och kulturer, genom att själva söka information 
och bilda kunskap. Samtidigt dröjer sig en mera statisk och absolut kunskapssyn 
kvar och visar sig i de erfarenheter av undervisning som kommer fram i 
huvuddelen av våra resultat (jfr ovan avsnitt 5.2.6). Resultaten tyder på att ett 
djupare genomslag för en undersökande kunskapssyn med mera konsekventa 
förhållningssätt till ”forskande arbetssätt” i skolan kräver mera djupgående 
förändringar av undervisningen jämfört med de synsätt som dominerar i vår 
undersökning.  
 
En annan tänkbar orsak till inkonsekvenser mellan olika dimensioner i 
undervisningen i informationssökning är att källor och söktekniker framstår som 
konkreta och handfasta verktyg och därför tämligen okomplicerade att göra till 
undervisningsinnehåll. Detta kan ställas emot formulering av undersöknings-
frågor eller analysfrågor, relevansbedömning och källkritik som är abstrakta 
företeelser och betydligt svårare att göra till undervisningsobjekt. Här krävs ett 
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målmedvetet och kreativt arbete av både lärare och bibliotekarier för att på olika 
sätt behandla dessa abstrakta företeelser i undervisningen genom varierade 
exempel med olika konkreta innehåll som tillsammans hjälper elever att 
utveckla relevanskriterier, källkritisk förmåga eller konsten att formulera frukt-
bara undersökningsfrågor.  
 
Ytterligare en orsak till diskrepansen kan vara att olika dimensioner i under-
visning i informationssökning utgör en del av pedagogernas implicita kunskap 
och därför är svåra att formulera i intervjusamtal. Vi menar att våra resultat i så 
fall kastar ljus över väsentliga frågor som gäller undervisning i kunskaps-
samhället, där skolans uppgift inte längre är att överföra ett givet pensum 
kunskaper utan att hjälpa elever att utveckla olika kvaliteter i kunnandet som 
förmågor ”att lära, hantera information, tänka, lösa problem, förstå samband, 
samarbeta, vara kreativ, etc.” (Carlgren & Marton 2000, s 228). Resultaten visar 
på behovet att gå vidare med att analysera och formulera vad som konstituerar 
förmåga att kritiskt söka och använda information för att bilda kunskap och hur 
undervisning kan genomföras för att stödja elevernas lärande i detta avseende.  
 
6.2 Uppfattningar av sociala betingelser - dilemman i 
undervisningen 

Undersökningens resultat har visat på ett antal dilemman i uppfattningarna av 
undervisning i informationssökning. Dessa dilemman kan i hög grad kopplas till 
undervisningens sociala betingelser men har också anknytning till dess 
didaktiska dimensioner. De uttrycks som en serie motsättningar, t ex  
 
 vikten av att elever tillägnar sig basfärdigheter i olika ämnen kontra vikten av 

att de lär sig informationssökning;  
 vikten av att eleverna själva söker information kontra blir ”serverade” 

information av bibliotekarie eller lärare;  
 vikten av att elever arbetar självständigt kontra pedagogernas oro för att tiden 

används ineffektivt;  
 vikten av att eleverna lär sig ett visst kunskapsstoff kontra önskan att elevens 

eget intresse skall få styra ett arbete; 
 säkerhet och rätta svar kontra osäkerhet, sökande, värdering och bedömning. 

 
I ovan listade motsättningar återkommer frågor som gäller förhållandet mellan 
elever och deras uppgifter, deras frihet att välja ämne och källor ställda emot 
lärares hållning till såväl uppgifternas innehåll som elevernas arbetsprocesser. 
Här tycks pedagogernas intentioner med avseende på kunskapsmål och innehåll 
och deras önskan att eleverna skall arbeta fritt och självständigt komma på  
kollisionskurs. Flera av punkterna i listan ovan kan ses som olika sidor av 
samma problem, där frågan om vad eleverna skall lära sig tydligt framträder. 
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Om svaret är att det viktigaste för eleverna är att tillägna sig baskunskaper i 
olika ämnen, förefaller självständig informationssökning gärna som alltför 
tidsödande. Det går att hävda att lektionstiden används mera effektivt, om 
bibliotekarien plockar fram en eller några källor i stället för att eleverna skall 
ägna så mycket tid åt informationssökning, att de knappt hinner börja bearbeta 
någon källa, innan lektionstiden är över. Om, å andra sidan, stor vikt fästs vid att 
elever lär sig effektiv informationssökning, måste de få ägna tid åt detta. 
Dilemmat kan vara skenbart. Kombinationen av mera varierad och specifik 
undervisning i olika dimensioner av informationssökning kan samverka med 
goda inlärningsresultat med avseende på elevens kunskapsbildning. Sådana 
resultat visades i Limbergs avhandling om samspel mellan informationssökning 
och lärande (1998). Frågan om elevernas intressen eller pedagogernas inten-
tioner skall styra vilka ämnen / teman eleverna arbetar med är givetvis kopplad 
till samma grundläggande fråga om vad eleverna skall lära sig i undervisningen.  
 
Vi urskiljer några större underliggande teman i ovan omnämnda dilemman som 
berör a) förhållandet mellan självständighet, styrning och stöd i undervisningen, 
b) tiden som resurs, och c) andra sociala betingelser i undervisningsarbetet, vilka 
i sin tur handlar om ansvarsfördelningen mellan medverkande pedagoger liksom 
fördelningen mellan individuellt och kollektivt lärande i skolan. I detta avsnitt 
diskuteras således frågor om undervisning i informationssökning i relation till 
dessa tre teman. Ambitionen är att i viss mån ifrågasätta dikotomierna i olika 
dilemman. 

6.2.1 Självständighet, styrning, stöd  
Informanterna i föreliggande studie ger uttryck för att inte enbart handledning 
som metod, utan så gott som all undervisningen i sig numera har som mål att 
eleven ska få hjälp att söka och finna svar på sina frågor. Det kan uttryckas som 
att ”egentligen vill man ju inte styra, men man vill ju ge dom någon slags ingång 
som underlättar”169. Om lärare avstår från styrning av elevernas arbeten med 
avseende på ämnesval, infallsvinkel på ett ämne och formulering av generativa 
frågeställningar, ser vi detta som ett problem när det gäller undervisning kopplad 
till undersökande arbete. Detsamma gäller andra delar av arbetet som specifikt 
avser de dimensioner i informationssökning som vi uppehållit oss vid i förra 
avsnittet, exempelvis relevansbedömningar och källkritik. De brister som vi 
påtalat i förra avsnittet angående överensstämmelse mellan olika dimensioner i 
undervisning i informationssökning kan således ha ytterligare en förklaring i 
oviljan från pedagogerna att styra eleverna i deras arbeten. 
 
 
 

                                                 
169 B1 2001 03 13 
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Innebörder av ”självständigt lärande” 
I C-uppfattningen av undervisningsmetoder som ”att ge elever möjlighet att 
skapa kunskap på egen hand” uttrycks en önskan hos pedagogerna att eleverna 
skall arbeta självständigt och på egen hand utan lärarens eller bibliotekariens 
egentliga inblandning. Vi tolkar detta synsätt som ett utslag av det starka 
piagetanska inflytande över synen på undervisning som påpekas av Säljö (2000, 
ss 57-64). Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande kritiserar han hur 
Piagets stadieteori och induktiva syn på inlärning tolkats och införlivats i svensk 
och västerländsk undervisningstradition. Säljö hävdar att barn / elever inte kan 
förväntas ”’upptäcka’ de abstrakta kunskaper om världen som finns upplagrade i 
exempelvis vetenskaplig kunskap.” (ibid. s 62) Vi menar att uppfattningen att 
eleverna skall arbeta på egen hand utan egentlig inblandning från pedagogen 
skall ses i ljuset av Piagets inflytande på synen på undervisning och att detta 
delvis förklarar den ovilja att styra eleverna som uttrycks i delar av vårt material. 
Naeslund (2001) talade om elevaktiva arbetsformer där läraren abdikerat från sin 
roll som kunnig person med uppgift att dela med sig av sina kunskaper. Våra 
resultat visar på problem med C-uppfattningen, eftersom pedagogerna ofta 
identifierar förmåga till källkritik eller effektiv tidsanvändning eller förmåga till 
analys och syntes som ”brister” i elevernas förmåga. Vi menar i stället att det 
vore pedagogernas uppgift att erbjuda undervisning som stödjer elevernas kun-
skapsbildning med avseende på dessa olika förmågor. 
 
Stödstrukturer 
Vi ser D-uppfattningen av undervisningsmetoder ’som att möjliggöra elevers 
självständiga kunskapande genom starka stödstrukturer’ som en mera fruktbar 
hållning till undervisningen, där förvisso en utmaning är att finna en balans 
mellan lärarledd undervisning och att låta elever själva söka och använda 
information. Resultaten från IDOL-projektet visar, i likhet med andra forsk-
ningsresultat, att frågan om ändamålsenliga stödstrukturer då elever arbetar 
undersökande är central (Alexandersson & Limberg 2004; Dysthe 1995; 
Enochsson 2001; Ludvigsen, Rasmussen & Solheim 2002). Stödstrukturerna 
gäller instruktioner och anvisningar, liksom den handledning som ges till ele-
verna under ett projektarbete, dvs. olika undervisningshandlingar. Det stöd som 
ges eleverna vid självständigt arbete måste balanseras så att eleverna inte enbart 
kontrolleras eller fråntas ansvar (Dysthe 1995). Ludvigsen, Rasmussen & Sol-
heim (2002) hävdar att pedagogiska stödstrukturer inte enbart skall inriktas mot 
arbetsformen utan också mot elevens kunskapsproduktion. Dessa forskare (ibid.) 
hävdar vidare att dikotomin mellan frihet och styrning är ofruktbar för att förstå 
relationen mellan projektarbete, IKT och lärande. Utifrån studier av samspel 
mellan lärare och elever vid IKT-stött projektarbete drar de slutsatsen att läraren 
måste ses sig som en ”’medkonstruktör’ av kunskap, dvs. som en kunskapsrik 
resurs som själv deltar i och bidrar till att vidareutveckla elevernas egen kun-
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skapsproduktion” (ibid. s 224). Dessa resultat bekräftar resultaten från IDOL-
projektet. 
 
Lärarens roll framhävs som mycket viktig och mera komplex vid projektarbete 
jämfört med traditionell undervisning, enligt Ludvigsen, Rasmussen & Solheim 
(2002). Detta överensstämmer med resultaten från LÄSK-projektet, som visade 
att lärandets vad, dvs. kunskapsinnehållet, ofta hamnade i skymundan då elever 
arbetade undersökande med informationssökning och olika informationskällor 
(Alexandersson & Limberg 2004). IDOL-projektets resultat stämmer därmed 
överens med åtskilliga tidigare studier som visar på vikten att utveckla och 
förfina undervisningen med avseende på starkare och mera ändamålsenliga 
stödstrukturer och som kombinerar en inriktning mot elevernas kunskaps-
bildning och mot deras arbetsprocess. Dessa strukturer bör enligt flera av 
forskarna också inriktas mot kollektiva lärandeprocesser, inte ensidigt mot indi-
videns prestationer. 
 
Frågan om frihet, styrning och stöd vid ”forskande” arbetssätt i skolan är vidare 
än frågan om informationskompetens. Den berör en kärnfråga i undervisning 
med hjälp av IKT, undersökande arbetssätt och individens utrymme i förhål-
lande till kollektivet i skolan. Det handlar bland annat om vilka kompetenser det 
är undervisningens uppgift att hjälpa eleverna att utveckla och hur detta kan 
genomföras i skolan. Denna fråga berör i hög grad lärares och bibliotekariers 
professionella objekt. 

6.2.2 Organisation, ansvar och undervisning 
Våra resultat visar att det råder tveksamhet mellan olika vuxna i skolan om vems 
ansvar det är att hjälpa eleverna med viktiga faser i arbetet, som formulering av 
frågeställningar eller källkritik eller bearbetning av information. Detta kan 
innebära att eleverna lämnas att själva klara av sådana ofta avgörande delar av 
ett arbete. Våra resultat ger samtidigt exempel på undervisning som fokuserar på 
källkritisk förmåga som kunskapsinnehåll, på undervisningsmetoder i form av 
starka stödstrukturer för att möjliggöra elevers självständiga kunskapande 
liksom på samarbete mellan lärare och bibliotekarier som gränsöverskridande 
samspel. Dessa uppfattningar öppnar för mera varierade och komplexa 
förhållningssätt till undervisningsobjektet än de uppfattningar som fokuserar på 
källor, sökvägar och rekommenderade ordningar och på samarbete som sär-
arbete. Frågor om ansvarsfördelning och gränser mellan olika ansvar och 
kompetenser gäller såväl mellan lärare och bibliotekarier som mellan lärare i 
olika ämnen eller på olika stadier i skolan.  
 
Ett fokus på organisation och ordning förekommer i flera kategorier av 
uppfattningar av undervisning i våra resultat. I dessa uttrycks tydligt frågor som 
gäller undervisningens sociala betingelser, exempelvis att fördela ansvar mellan 
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olika ämneslärare eller mellan lärare och bibliotekarier, att planera för en viss 
ordning i undervisningen och att organisera ”duktiga” och ”mindre duktiga” 
elever i olika grupper. I dessa uppfattningar tycks undervisningsobjektet ofta 
hamna i skymundan eller t o m bli ”osynligt”. Uppmärksamheten riktas mot 
organisation av arbetet. Ambitionerna att upprätthålla gränser kommer på så sätt 
att inverka menligt på villkoren för elevernas lärande.  
 
Tid som resurs 
Fokuseringen på organisation av undervisningen kan delvis kopplas till 
uppfattningen av tid som en knapp resurs förknippad med önskemål om 
effektivitet i undervisningen. Ett uttryck för detta är hur informanterna fram-
häver böcker som snabbare och mer effektiva informationskällor än Internet. 
Internet förknippas återkommande i vårt material med tidsslöseri eller med ”att 
gå omvägar”. Frågan om tidsanvändning i skolan återkommer i många olika 
sammanhang, inte minst i den aktuella politiskt heta frågan om förslaget till 
slopade timplaner (Timplanedelegationen 2005). Tyvärr finns varken underlag 
eller utrymme för att på ett uttömmande sätt analysera eller dra slutsatser om 
tiden som resurs vid undervisning i informationssökning. Här skall endast några 
punkter antydas.  
 
Vi menar att pedagogernas oro för ineffektiv tidsanvändning har många bottnar. 
Det kan synas mindre effektivt att elever själva söker källor och bearbetar dessa 
än att kunskapsstoff levereras via läraren från katedern eller via läroboken. Här 
ser vi åter exempel på den bristande överensstämmelse mellan kunskapssynen i 
skolan och i det omgivande samhället. Skolans mål att elever skall lära sig att 
bilda kunskap på olika områden, att förhålla sig kritiska till olika källor och att 
kunna ta välgrundad ställning i kontroversiella frågor uttrycker en kunskapssyn 
som inte riktigt fått fotfäste i skolan (jfr Carlgren & Marton 2002, se ovan kap. 
3). Samtidigt menar vi i enlighet med Carlgren och Marton (ibid. ss 119-138, 
216-224) att elevers inlärningsresultat inte ensidigt kan knytas till specifika 
arbetsformer. Kunskapsinnehåll kan läras med hjälp av en rad olika arbetssätt 
och undervisningsmetoder.  
 
Det kan synas kontraproduktivt att bibliotekarie eller lärare väljer ut och plockar 
fram material för eleverna att arbeta med, eftersom dessa då inte får chansen att 
lära sig att själva söka fram information. Det kan synas mera effektivt att styra 
eleverna från Internet till sökningar via andra källor. Dock ser vi detta som 
problematiskt, eftersom många studier, inklusive IDOL-studien, visar att för 
eleverna så innebär informationssökning ”att söka på webben”. Vi menar att 
elevernas söklust också måste bejakas så att de får möjlighet att även i skol-
arbetet erfara och utveckla förmåga till kritisk informationssökning på webben 
med hjälp av undervisning, egna sökningar, analyser och resonemang om vär-
dering av olika sajter och källor. På liknande sätt vore det rimligt att, om ambi-
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tionen är att elever skall använda tiden effektivt så måste de erbjudas möjlighet 
att lära sig just detta. Det förefaller då ologiskt att skona eleverna från ineffektiv 
tidsanvändning i stället för att hjälpa dem att lära sig att planera och utnyttja 
tiden väl. 
 
Kollektivt lärande 
Resultat från tidigare studier av IKT-stött lärande visar på en förskjutning från 
kollektivt till individuellt lärande i skolan (bl a Jedeskog 2002; Naeslund 2001). 
Flera forskare (bl a Alexandersson & Limberg 2004, Dysthe 1995; Ludvigsen, 
Rasmussen & Solheim 2002) lyfter fram kollektivet i klassrummet som effektivt 
stöd för lärande. Naeslund (2001, s 85-86) pekar på de negativa effekterna av 
datorbaserade, elevaktiva arbetsformer, där varje elev arbetar individuellt på 
bekostnad av det kollektiva lärandet i klassrummet. Aktuella svenska läroplaner 
uttrycker ett sociokulturellt perspektiv på lärande, som innebär att lärande äger 
rum genom kommunikativt samspel och att kunskap utvecklas i sociala sam-
manhang (jfr Säljö 2000). I IDOL-resultaten har vi flera gånger pekat på hur 
uppfattningar av undervisning fokuserar på det individuella och det partikulära. 
Samtidigt visar sig explicita uttryck för en inriktning mot kollektivets betydelse 
för elevernas lärande mycket sparsamt i våra resultat. Inte heller uttrycks att 
elevers samspel med varandra medvetet utnyttjas som resurs i undervisningen.  
 
Informationssökning kan ses som ett socialt fenomen, där informationen 
tillskrivs mening och betydelse i sitt sociala sammanhang (Sundin 2005). Både 
Bruce (1997) och Limberg (1998) betonade sociala dimensioner i informa-
tionskompetens, något som kontrasterar emot andra modeller, där informations-
kompetens betraktas som individuella färdigheter (jfr ovan, kap. 3). De sociala 
dimensionerna i informationskompetens bekräftar, enligt vår mening, vikten av 
att mera medvetet utnyttja samspel mellan elever vid undervisning i informa-
tionssökning. Detta kan ske exempelvis genom att elevernas olika 
föreställningar får brytas mot varandra vid analyser av sökvägar, val av källor 
och diskussioner om olika källors relevans. Det kan också kopplas till olika 
ämnesinnehåll, situationer och uppgifter som eleverna arbetar med och på så sätt 
understryka att informationskompetens inte är en generell förmåga utan att 
förmåga att söka och använda information ändamålsenligt och effektivt är 
beroende av uppgiftens art, kunskapsmål, ämnesinnehåll och övriga situationella 
betingelser, såsom anvisad tid, elevens eget intresse, liksom övergripande 
kunskapsintresse för klassens projektarbete. 
 
6.3 Förväntningar och prestationer 
Ett problem som vi ser det utifrån vår studie är ett återkommande mönster som 
innebär att de mindre duktiga eleverna lämnas utanför möjligheter att lära sig 
friare former av informationssökning i skolan, eftersom lärare inte förväntar sig 
att de ska klara av det. En hållning till vilka elever som förväntas klara av vad 
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och strävan att ge olika elevgrupper adekvat stöd är givetvis både lämplig och 
nödvändig. Ett exempel på en sådan hållning är att lärare differentierar mål för 
olika kategorier av elever, där inlärningsmålet att lära sig söka information till 
specifika uppgifter sägs gälla endast för ”de duktigare eleverna”, medan för 
övriga gäller att utveckla sitt läsande och skrivande och sin förmåga att förstå 
innehållet i en text170. Ett annat exempel på differentiering i vårt material är att 
lärare berättar att de ”svagare” eleverna tenderar att vara mera faktaorien-
terade171, både i sin informationssökning och i redovisningen av sina arbeten, 
och att lärarna säger sig acceptera denna inriktning (jfr avsnitt 5.5). Innebörden 
av detta förhållningssätt till ”mindre duktiga elever” eller ”svaga” elever är att 
dessa får mycket snävare ramar i undersökande arbete än sina duktigare kam-
rater. Frågan är hur sådana inskränkningar påverkar elevernas möjligheter att 
upptäcka och utforska olika företeelser och vilka konsekvenser detta får för 
deras möjligheter att bearbeta frågor och problem med hjälp av olika informa-
tionskällor. 
 
Ett annat problem som vi menar oss se i våra resultat är pedagogernas sätt att 
tala om det som eleverna (ännu) inte kan eller (ännu) inte har lärt sig som 
”brister” hos eleverna; dessa brister ges olika förklaringar. När det exempelvis 
gäller källkritisk förmåga finns uppfattningen att detta är en mognadsfråga eller 
något man lär genom erfarenhet. Uppfattningen att det utgör en personlig 
egenskap hos den som är ”duktig” finns också. I ett fenomenografiskt forsk-
ningsperspektiv utgör ovan nämnda uppfattningar den variation av pedagogernas 
förståelse av undervisningsobjektet ”källkritisk förmåga” (vad), som rimligtvis 
påverkar valet av den hållning eller de strategier (hur) som kommer till uttryck i 
undervisningshandlingar. Kopplat till det faktum att källkritisk förmåga inte 
utgjorde något tydligt undervisningsobjekt i våra resultat, måste man fundera 
över vad detta betyder för elevernas möjligheter att lära sig just källkritik. 
Frågan blir då: Hur ska pedagogerna undervisa om det ”objekt” (källkritisk 
förmåga) som de menar uppnås genom mognad, utveckling, erfarenhet eller 
utgör en personlig egenskap? Den variation av undervisningsobjektet ”källkri-
tisk förmåga” som våra resultat visar, begränsar pedagogernas undervisnings-
strategier, dvs. deras förståelse av vad begränsar också hur. Detta resonemang 
leder oss vidare till att problematiken på ett övergripande plan också berör 
implicita antaganden om hur lärande sker samt relationen mellan undervisning 
och lärande. 
 
Vi menar att vad som ovan anförts beträffande pedagogernas differentiering av 
krav på olika elever, kategorisering av eleverna utifrån begreppen ”svag” 
”duktig” samt förklaringsgrunder till elevernas ”bristande” kunskaper, speglar 
ett individinriktat perspektiv dels när det gäller att finna förklaringar till att 
                                                 
170 L12 2001 03 08 
171 bl a L11 2001 03 22 
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elever behöver särskilt stöd i skolarbetet (Ahlberg, 2001; Haug, 1998; Persson, 
2003), dels när det gäller synen på lärande som en konsekvens av individens 
utveckling och/eller mognad. Carlgren (1994) menar att den åtskillnad mellan 
inlärning och utveckling, som av tradition funnits i den pedagogiska debatten, 
inte är fruktbar att upprätthålla, eftersom utveckling inte längre ses som ett 
generellt fenomen, oberoende av rum, tid och innehåll. Forskningen om hur 
individers förståelse utvecklas inom olika innehållsliga områden och om hur 
olika ämnen på olika sätt påverkar elevernas utveckling, har varit mycket aktiv 
under de senaste decennierna, liksom forskning om den kognitiva utvecklingens 
samband med det kulturella och språkliga sammanhanget. ”Kunskap är varken 
något yttre, utanför människan, eller något inre, inne i individen, utan snarare 
något som ’ligger mellan’ individen och omgivningen” (ibid. s 40). Att se 
utveckling som en generell process genom ett antal skilda stadier, ger grund för 
tankar om en progression i undervisningen som bygger på att eleverna har en 
beredskap för att ta emot och förstå ett visst innehåll vid vissa kognitiva 
utvecklingsnivåer, t ex i enlighet med Piagets utvecklingsstadier. Carlgren 
(ibid.) hävdar att det visserligen finns en ordning för kunskapsutvecklingen 
inom olika kunskapsområden och att denna ordning innebär att eleverna ut-
vecklar kvalitativt olika former av förståelse. Men, säger hon vidare, dessa olika 
förståelseformer bestäms inte av elevens utvecklingsnivå, varför läraren snarare 
än att invänta elevernas ”mognad” aktivt bör bidra till denna (vår kursivering). 
Eleverna kan också förväntas befinna sig på olika ”nivåer” inom olika områden 
beroende på erfarenheter och intresse (ibid. s 42).  
 
Med hänvisning till ovanstående resonemang om relationen mellan inlärning 
och utveckling, visar våra resultat att pedagogernas uppfattningar av under-
visning i första hand speglar ett synsätt där inlärningen ses som beroende av 
individens utvecklingsnivå. Vi finner få uttryck för en offensiv hållning att 
utmana elevernas kunskapsutveckling, när det gäller informationssökning. Vi 
finner få exempel på hur eleverna genom undervisning kan utveckla källkritisk 
förmåga. Sammantaget menar vi att ett individinriktat perspektiv på elevers 
svårigheter samt ett förhållningssätt till lärande som beroende av individens 
utveckling och mognad, riskerar att hindra elevernas möjligheter till 
kunskapsutveckling inom såväl informationssökningsområdet som på andra 
kunskapsområden. Ett fruktbart exempel ur vårt material som utgångspunkt för 
ett resonemang om en mer offensiv och utmanande undervisning, utgör 
uppfattningen att källkritisk förmåga kommer med erfarenhet (se avsnitt 5.2.6). 
En konsekvens av ett förhållningssätt där pedagogerna aktivt bidrar till elevernas 
kunskapsutveckling istället för att invänta ”rätt mognad”, skulle då vara att 
skapa lärandesituationer där eleverna får erfara vad det innebär att förhålla sig 
källkritisk. 
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6.4 Om förändrade synsätt 
Bowden (1996) beskriver hur han i sina studier använder ”developmental 
phenomenography” i första hand för att använda forskningsresultaten ”to help 
the subjects of the research, usually students, or others like them to learn” (s 53). 
Innebörden av detta är att forskningsresultat kan nyttiggöras på så sätt att 
deltagare i forskningsrpojekt skall kunna utveckla och förändra sina synsätt på 
det fenomen som utforskas, exempelvis undervisning i informationssökning. 
Han säger vidare att resultaten kan användas för planering av undervisning som 
kan leda till att studenterna når en fullödigare förståelse av det fenomen som ska 
läras (s 53). Omsatt i IDOL- projektet innebär Bowdens resonemang att de 
deltagande lärarnas och bibliotekariernas kvalitativt förändrade förståelse av vad 
informationssökning innebär, skulle kunna utgöra grund för utveckling och 
förändring av den undervisning som bedrivs, något som i sin tur skulle kunna 
leda till att också eleverna utvecklar sin förståelse och sitt kunnande när det 
gäller att söka information. Som framgår ovan (avsnitt 1.3 och 3.1) har ett 
delsyfte i IDOL-projektet varit att genom projektet stödja utveckling och 
förändring av pedagogernas uppfattningar av undervisning i informations-
sökning. Därför har preliminära resultat fortlöpande återförts till projektdel-
tagarna genom återkopplingssamtal, seminarier och korta resultatsamman-
ställningar (se bil. 6-7). En summering av sådana projekteffekter visar på blyg-
samma resultat. Dock ser vi tendenser i den tredje och avslutande intervju-
omgången att pedagogerna urskiljer fler dimensioner i informationskompetens 
än under det första projektåret, t ex att välja ut vad som är viktigt ur en källa.  
 

Det eleverna upplever som svårt, och det har inte jag 
tänkt på, det är att ta ut det viktigaste, att se vad 
som är viktigt….172  

 
Förändringar i informanternas uppfattningar av undervisning i informations-
sökning gäller just att de urskiljer flera dimensioner i informationskompetens 
och att dessa i intervjuerna ofta omtalas som ”svårigheter”. Vi har också exemp-
let med att eleverna blir överdrivet källkritiska som ett resultat av undervisnin-
gen (jfr avsnitt 5.2.6 och not 63). 
 
Under första projektåret visade det sig i några fall att intervjufrågorna sågs som 
en möjlighet för en informant att förändra undervisningspraktiken genom att 
frågan gällde något som informanten tidigare inte tänkt på. Vi ser dock inget 
tydligt resultat i termer av förändring. 
 
Då vi i våra återkopplingssamtal föreslagit förändringar i undervisningen har 
informanterna snarare värjt sig än anammat våra förslag. Våra förslag har ofta 
handlat om att införa större variation i undervisningen både med avseende på 
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innehåll och uppläggning. Exempelvis har vi föreslagit att undervisningen 
någong gång skulle uppmärksamma förmåga att formulera forskningsfrågor eller 
att ställa analysfrågor till ett material. Exempel på sådan undervisning finns i 
materialet (jfr kapitel 5) men vi ser inte detta i första hand som ett resultat av 
IDOL-projektet. Vi ser få försök bland pedagogerna att förändra undervisningen 
med avseende på innehåll eller uppläggning. Vi menar således att vi har fog för 
att säga att lärarnas och bibliotekariernas synsätt förändrats i någon mån genom 
projektet men att det förefaller svårt för projektdeltagarna att genomföra 
förändringar i undervisningen. Vad detta beror på har vi inte undersökt, men de 
dilemman som listades ovan i början av avsnitt 6.2 uttrycker en del av 
motståndet, enligt vår mening. Det har att göra med frågor som redan diskuterats 
ovan, exempelvis organisation av undervisningen, synsätt på självständigt 
lärande, eller dilemmat mellan om eleverna skall lära sig ämneskunskaper eller 
informationskompetens.  
 
Vi vill här knyta an till Carlgrens och Martons (2000, s 188-193) resonemang 
om lärares förändrade uppdrag i informationssamhället, där lärarens kunskaps-
uppdrag inte längre formuleras som förmedling av ett ämnesinnehåll som 
organiseras och fördelas över årskurser och timplaner. Uppdraget gäller i stället 
att utveckla elevers olika förmågor och kompetenser på en rad områden. 
Carlgren och Marton nämner särskilt att i ett samhälle som kännetecknas av 
tillgång till stora informationsmängder ”är skolans uppgift inte att tillhandahålla 
information i första hand, snarare att utveckla redskap och kompetenser för att 
kunna hantera och värdera information” (ibid. s 190). Sundin (2006) diskuterar i 
liknande banor aktuella förändringar av bibliotekarieprofessionen. Det faktum 
att informationssökande människor tack vare nya medier och kommunikations-
tekniker har tillgång till närmast obegränsade informationsmängder har fått till 
följd att bibliotekariens traditionella roll att både kontrollera och göra 
information tillgänglig för användare minskat. Detta har i sin tur lett till ett 
ökande intresse bland bibliotekarier att utbilda användare i informationssökning, 
där värdering och analys av informationskällor särskilt betonas. Sundin hävdar 
att detta kräver att bibliotekarier utvecklar en djupare förståelse för de sociala 
sammanhang där användarnas informationssökning pågår. Detta i sin tur innebär 
att bibliotekarier skulle utveckla ett mera dialogiskt förhållandet till användarna 
och inte snävt betrakta dem som mottagare av information. Det är tydligt att 
såväl Carlgren och Marton (2000) som Sundin (2006) kopplar samhälls- och 
teknikförändringar till förändrade uppdrag för yrkesverksamma lärare respektive 
bibliotekarier. Resultaten från IDOL-projektet konkretiserar behoven av utveck-
ling och förändring av undervisning i informationssökning. Tidigare i detta kapi-
tel har vi givit förslag på förändringar som grundas i IDOL-projektets resultat.  
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6.5 Om det professionella objektet 
Det professionella objektet innebär att ”[l]äraren riktar sin uppmärksamhet mot 
det som hon vill bidra till att åstadkomma” (Carlgren & Marton 200, s 148), 
vilket i vårt fall berör elevernas förståelse för och förmåga att söka och använda 
information i sitt kunskapande. Det innebär att pedagogens förmåga att 
identifiera en situation för informationssökning och att urskilja de kritiska drag 
som samtidigt kännetecknar situationen kommer att återspeglas i 
undervisningen. Förmåga att samtidigt urskilja kritiska drag i en situation är 
beroende av mönster av variation som individen (pedagogen / eleven) erfar och 
erfarit (ibid.). Våra resultat visar på bristande överensstämmelse mellan erfaren 
variation av kunskapsinnehåll, mål och kvalitet i undervisningen om informa-
tionssökning. Detta pekar mot behov att analysera och medvetet ta ställning till 
lärares och bibliotekariers professionella objekt i förhållande till informations-
kompetens. Vad innebär det att vara informationskompetent? och med detta 
som grund: Vad skall vi undervisa om? IDOL-resultaten tyder på att biblio-
tekarierna inte på ett medvetet sätt skiljer mellan bibliotekariers egen 
informationssökningsexpertis och sitt professionella objekt vid undervisning, 
nämligen vad det innebär för andra, i detta fall eleverna, att vara informations-
kompetenta. Ett mera utvecklat dialogiskt förhållningssätt till användarna (jfr 
Sundin 2006) ser vi som ett stöd för analyser av vad det innebär att vara infor-
mationskompetent. Våra resultat indikerar att lärares uppfattningar av vad det 
innebär att vara informationskompetent antingen är vaga eller att de anammat 
bibliotekariernas synsätt på informationssökningsexpertis.  
 
Carlgren och Marton (2000) betonar ”vadets” betydelse, dvs. undervisningens 
innehåll. De hävdar samtidigt att detta vad ofta är implicit kunskap hos lärare. 
När lärare talar om sin undervisning gör de det i termer av ”görande” och lyfter 
på så sätt fram betingelserna hellre än den didaktiska intentionen. Möjligen kan 
uppfattningen av undervisningsmetoder som att strukturera elevernas lärande 
med fokus på vad elever skall göra och i vilken ordning detta skall ske tolkas 
som att lärare försöker överföra betingelserna från sitt undervisningsperspektiv 
till elevernas lärande. Detsamma kan gälla för uppfattningen av informations-
sökning som en strukturerad ordning mellan olika steg i en informationssök-
ningsprocess, där val mellan olika genrer av källor står i fokus. Här återspeglas 
pedagogernas bild av ”att hantera betingelserna” som det väsentliga i det som de 
försöker bidra till att eleverna skall lära sig. Alternativ till ordning och görande i 
våra resultat är exempelvis några lärares sätt att arbeta med olika tankemodeller 
eller med vad som kännetecknar ”goda” undersökningsfrågor kopplade till ett 
kunskapsområde och en uppgift.  
 
Med anknytning till betoningen på ordning och struktur ser vi anledning att 
skilja mellan olika slags processer. Betoningen av ordning och struktur kan 
förknippas med en statisk process som skall genomföras i små steg, där de olika 
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stegen genomförs i en viss ordning och sägs bygga på varandra. Den 
informationssökningsprocess som, enligt Kuhlthau, förknippas med ”det biblio-
grafiska paradigmet” (jfr ovan avsnitt 2.2.2) är ett exempel på en sådan statisk 
process. En dynamisk process, däremot, rymmer interaktion och dialektik samt 
präglas av ett öppet förhållningssätt (Folkesson 1998). Den processmodell som 
förespråkas av Kuhlthau (2004, kap. 7-9. Jfr ovan avsnitt 2.2.2) tolkar vi som en 
dynamisk process. Att undervisning, informationssökning och lärande utgör 
processer kan knappast förnekas. Det problematiska uppstår när processen 
tvingas in i en statisk procedur där den angivna ordningen måste följas och där 
säkerhet, ordning och struktur överordnas variationer i elevers olika sätt att 
förstå undervisningsobjeketet och därmed den nödvändiga variation i undervis-
ningen som detta implicerar.  
 
Analysen av forskningsresultaten ger oss grund att ställa frågan om synen på 
informationssökning som process överförs till synen på informationskompetens 
och att detta skymmer andra sätt att förstå informationskompetens. Tankefiguren 
som process kan i så fall hindra alternativa systematiska överväganden och 
analyser av vad det innebär att vara informationskompetent och i konsekvens 
med detta vad som skall uppmärksammas som innehåll i undervisningen. 
Resultaten av IDOL-studien tyder på att den dominerande process-synen skym-
mer en rad dimensioner i uppfattningarna av informationskompetens. Enligt 
variationsteori (Carlgren & Marton 2000, s 130-138) förutsätter förmågan att 
begripa och hantera företeelser eller situationer (t ex informationssökning) 
förmågan att urskilja bestämda kritiska drag och fokusera dem samtidigt. För att 
kunna urskilja något måste man uppleva variation (ibid.). Medan processfiguren 
i generella modeller av informationssökning leder tanken utefter en tidlinje, 
innebär erfarandet av variation att man kan urskilja kritiska dimensioner och 
relationer mellan dessa samtidigt. Står processens tidlinje i vägen för samtidig-
heten i urskiljandet av olika dimensioner? Kan detta delvis förklara varför så 
många dimensioner i informationssökning / informationskompetens inte urskiljs 
och identifieras som undervisningsobjekt i vår studie? 
 
6.6 Slutsatser 
Det tyngsta resultatet av IDOL-studien är att undervisningsobjektet informa-
tionssökning uppfattas som alltför begränsat i förhållande till de krav som ställs 
vid bedömning av kvaliteten i elevernas arbeten. Den slutsats vi drar efter analys 
av detta resultat är att med utgångspunkt i mer komplexa uppfattningar av 
informationssökning och informationskompetens så krävs att undervisnings-
objektet behöver framträda som ett mera mångfacetterat kunskapsinnehåll. Det 
betyder att olika dimensioner i kritisk informationssökning måste göras till 
objekt för undervisning och lärande. Teoretiskt har denna slutsats stöd i varia-
tionsteori som hävdar att förståelse för komplexa fenomen utvecklas då de 
lärande får möta olika perspektiv på ”samma” kunskapsinnehåll. 
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En slutsats av resultaten är att skillnaderna mellan uppfattningarna av kunskaps-
objektet så som det framstår som undervisningsinnehåll respektive som kvali-
tetskriterier skapar en potential för utveckling och förändring av under-
visningsobjektet informationssökning. Studien har på detta sätt formulerat en 
tydlig relation mellan olika dimensioner i undervisningsobjektet som kan 
utnyttjas för medveten förändring av undervisningen. De variationer som identi-
fierats och beskrivits grundas i studiens fenomenografiska ansats, som i detta av-
seende visat sig ändamålsenlig. 
 
Resultaten visar att uppfattningar av kvalitet i informationssökning i hög grad 
handlar om värdering och användning av information, inte om sökning och 
återfinning. Dessa resultat bekräftar resultat från tidigare studier av informa-
tionskompetens, bl a Alexandersson & Limberg (2004), Bruce (1997), Limberg 
(1998) och Lupton (2004). Resultaten belyser vidare att informationskompetens 
inte kan ses som en generell förmåga utan en uppsättning förmågor som varierar 
med situationen, uppgiftens innehåll och kontext, medan undervisningen snarare 
betonar det generella än det specifika och situerade. Här stämmer IDOL-
resultaten överens med Sundin (2005) som studerade mediering av informa-
tionskompetens så som den visar sig i högskolebiblioteks webbguider. Mer 
utvecklade synsätt på informationskompetens bör handla om både essens och 
variation, dvs. vad som är gemensamt för informationskompetens i olika 
sammanhang och vad som är specifikt i den ena eller andra situationen. 
 
Studien visar vidare att ändamålsenlig undervisning i informationssökning är 
beroende av att lärare och bibliotekarier ser sådan undervisning som en del av 
sitt gemensamma professionella objekt. Resultaten tyder på behov av en mera 
medveten hållning där de olika yrkesgrupperna utvecklar mera gränsöver-
skridande samarbete med elevernas lärande i fokus - dvs. den didaktiska inten-
tionen - snarare än organisation av det egna arbetet. Vi förespråkar inte att 
gränsöverskridandet skall innebära utsuddande av särdrag i vars och ens profes-
sionella kompetens utan i stället ett mera dynamiskt förhållningssätt i det 
gemensamma arbetet, där man utnyttjar särarterna i lärares respektive biblio-
tekariers kompetenser för att skapa något nytt i undervisningen i informa-
tionssökning.  
 
Ytterligare ett resultat är att en piagetansk syn på lärande är framträdande i 
uppfattningarna av undervisning och leder till slutsatsen att den didaktiska 
intentionen att undervisa i kritisk informationssökning hämmas eller hindras av 
ett sådant synsätt.  
 
Den fenomenografiska ansatsen har givit fylliga resultat med avseende på 
variationer i uppfattningar av olika dimensioner i undervisning i informations-
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sökning. Variationsmönstren gjorde det möjligt att upptäcka den bristande 
överensstämmelsen mellan olika dimensioner, vilket i sin tur skapar möjligheter 
att utnyttja resultaten för en utveckling av undervisningen i syfte att uppnå bättre 
konsistens. De empiribaserade beskrivningskategorierna har i analysen disku-
terats med hjälp av teoretiska synsätt på informationssökning, lärande respektive 
undervisning och resulterat i både viss förklaring till skillnader mellan olika 
uppfattningar och välgrundade förslag till utveckling av informationssökningens 
didaktik. 
 
 

 127 
 
 



 

Referenser 
 
ACRL. (2000). Information Literacy Competency Standards for Higher Education. 

Standards, Performance Indicators, and Outcomes. Association of College & Research 
Libraries. Available: http://www.ala.org/acrl/ilstandardlo.html [2001, 2001-05-14]. 

ALA. (1989). Information Literacy : Final Report. Chicago, Ill.: American Library 
Association Presidential Committee on Information Literacy. 

Ahlberg, Ann (2001). Lärande och delaktighet. Lund: Studentlitteratur. 
Alexandersson, Mikael (1994). Metod och medvetande. Göteborg: Acta Universitatis 

Gothoburgensis. 
Alexandersson, Mikael & Limberg, Louise (2005). "In the shade of the Knowledge Society 

and the importance of Information Literacy." Paper presented at the EARLI (European 
Association of Research on Learning and Instruction) 11th conference, 23-27 August, 
Nicosia Cyprus. 

Alexandersson, Mikael, & Limberg, Louise (2004). Textflytt och sökslump : 
informationssökning via skolbibliotek. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

Alexandersson, Mikael, Linderoth, Jonas & Lindö, Rigmor (2001). Bland barn och datorer. 
Lärandets villkor i mötet med nya medier. Lund: Studentlitteratur. 

Best, Ron, Abbott, Fiona & Taylor, Mike (1990). Teaching skills for learning: Information 
skills in initial teacher education. London: British Library Research and Development 
Department. 

Booth, Shirley (1992). Learning to program: A phenomenographic perspective. Göteborg: 
Acta Unviersitatis Gothoburgensis. 

Bowden, John A. (1996). Phenomenographic research - some methodological issues. In G. H. 
Dall'Alba & B. Hasselgren (Eds.), Reflections on Phenomenography. Toward a 
Methodology? (pp. 49-66). Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 

Breivik, Patricia Senn (1998). Student Learning in the Information Age. Phoenix, Arizona: 
Oryx Press. 

Breivik, Patricia Senn (2000). Forward. In C. Bruce, P. Candy (Eds.), Information literacy 
around the world. Advances in programs and research (pp. xi-xii). Wagga Wagga: 
Centre for Information Studies, Charles Sturt University. 

Bruce, Christine (1997). The seven faces of information literacy. Blackwood: Auslib Press 
Pty. 

Bruce, Christine (2000a). Information literacy programs and research: an international review. 
The Australian Library Journal, August, 209-218. 

Bruce, Christine (2000b). Information literacy research: dimensions of the emerging 
collective consciousness. Australian Academic and Research Libraries, 31 (2), 91-108. 

Carlgren, Ingrid (1994) Kunskap och lärande. I Bildning och kunskap. Särtryck ur skola för 
bildning. (ss 23-53). Stockholm: Skolverket. 

Carlgren, Ingrid, & Marton, Ference (2000). Lärare av i morgon. Stockholm: Lärarförbundet. 
Cope, Chris (2000). Secondary Teachers' Perceptions and Use of Learning Technologies. 

Bundoora, Victoria: La Trobe University. 
Craver, Kathleen W. (1989). Critical Thinking: Implications for Research. School Library 

Media Quarterly, 18(Fall), 13-18. 
Dadds, Marion (1995). Passionate enquiry and school development. London: Falmer Press. 
Dahlgren, Lars Owe (1986). Inlärningens utfall. I Marton, F., Hounsell, D. & Entwistle, N. 

(Red.) Hur vi lär. (ss 35-55). Stockholm: Rabén & Sjögren. 
Dysthe, Olga (1995). Det flerstämmiga klassrummet. Att skriva och samtala för att lära. 

Lund: Studentlitteratur. 

 128 
 
 



 

Eisenberg, Michael B., & Berkowitz, Robert E. (2000). The Big6 Collection: The Best of the 
Big6 Newsletter. Worthington, OH: Linworth Publishing, Inc. 

Elbaz, F. (1991). Research on Teachers' Knowledge. Journal of Curriculum Studies, 23, 1-19. 
Enochsson, AnnBritt (2001). Meningen med webben - en studie om Internetsökning utifrån 

erfarenheter i en fjärdeklass. Karlstads universitet: Institutionen för 
utbildningsvetenskap. Pedagogik. (Karlstad University Studies ; 2001:7). Diss.  

Entwistle, Noel (1986). Olika perspektiv på inlärning. I Marton, F., Hounsell, D., & Entwistle, 
N. (Red.) Hur vi lär. (ss. 11-34) Stockholm: Rabén & Sjögren. 

Fitzgerald, Mary Ann (1999). Evaluating Information: An Information Literacy Challenge. 
School library media research Online, 2. Tillgänglig: http://www.ala.org/aasl/2001-09-
11  

Folkesson, Lena (1998). Erfarenhet och lärande. En studie om hur lärare ser på sitt eget 
lärande. Fördjupningsarbete. Program i pedagogik med didaktisk inriktning. Göteborgs 
universitet. 

Gordon, Carol (1999). Students as Authentic Researchers: A New Prescription for the High 
School Research Assignment. School Library Media Research Online, 2. Tillgänglig 
www.ala.org/aasl/SLMR/vol2/authentic.html [2001-11-30] 

Hansson, Krister, & Simberg, Kerstin (1995). Högskolebiblioteket i en lärande miljö. 
Stockholm: Bibsam. 

Haug, Peder (1998). Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. Skolverket. 
Hjørland, Birger (1997). Information Seeking and Subject Representation. An Activity-

Theoretical Approach to Information Science. Westport, Conn.: Greenwood Press. 
Hultgren, Frances & Limberg, Louise (2003). A study of research on children's information 

behaviour in a school context. The New Review of Information Behaviour Research, 4, 
1-16. 

Jacobson, Frances & Ignacio, Emily N. (1997). Teaching Reflection: Information Seeking and 
Evaluation in a Digital Library Environment. Library Trends 45 (4), 771-803. 

Jedeskog, Gunilla (2002). Undervisningen och IT: förändrade gränser i skolan. In J. Nissen 
(Red.), "Säg IT - det räcker". Att utveckla skolan med några lysande IT-projekt. 
Utvärdering av KK-stiftelsens satsning på större skolutvecklingsprojekt. (ss. 122-138). 
Stockholm: Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. 

Johansson, Magnus (2002). Fyrtornsprojekten. In J. Nissen (Red.), "Säg IT - det räcker". Att 
utveckla skolan med några lysande IT-rpojekt. Utvärdering av KK-stiftelsens satsning 
på större skolutvecklingsprojekt (ss. 27-78). Stockholm: Stiftelsen för kunskaps- och 
kompetensutveckling. 

Johnston, Bill, & Webber, Sheila (1999). Information Literacy as an Academic Discipline. An 
Action Research Approach to Developing a Credit Bearing Class for Business 
Undergraduates. In M. Klasson, B. Loughridge & S. Lööf (Eds.), New Fields for 
Research in the 21st Century. Proceedings of the 3rd British-Nordic Conference on 
Library and Information Studies 12-14 April 1999, Borås, Sweden (pp. 183-196). Borås: 
The Swedish School of Library and Information Studies, University College of Borås. 

Karlsson, Mia (2001). IKT i lärarutbildningen: ett sociokulturellt perspektiv på 
grundskollärarstudenters uppfattning om sitt IKT-lärande under utbildningstiden. 
Jönköping: Högskolan för lärarutbildning & kommunikation.  

Kuhlthau, Carol C. (1993). Seeking Meaning. A Process Approach to Library and Information 
Services. Norwod, NJ: Ablex. 

Kuhlthau, Carol C. (1995). The Process of Learning from Information. School libraries 
Worldwide, 1(1), 1-12. 

Kuhlthau, Carol C. (2004). Seeking Meaning. A Process Approach to Library and Information 
Services (2. ed.). Westport, Conn., London: Libraries Unlimited. 

 129 
 
 



 

Kuhlthau, Carol C., & McNally, Mary Jane (2001). Information seeking for learning: a study 
of librarians' perceptions of learning in school libraries. The New Review of Information 
Behaviour Research, 2, 167-177. 

Kühne, Brigitte (1993). Biblioteket - skolans hjärna? : skolbiblioteket som resurs i det 
undersökande arbetssättet på grundskolan. Stockholm: A&W. (Studia psychologica et 
paedagogica ; Ser. 2:104) Lunds universitet. Diss. 

Limberg, Louise (1997). Information seeking for learning purposes. In Dervin, B. Vakkari,  P. 
& Wilson T. (Eds.), Information seeking in context. Proceedings of an international 
conference on research in information needs, seeking and use in different contexts 14-
16 August, 1996, Tampere, Finland (pp. 275-289). London: Taylor Graham. 

Limberg, Louise (1998). Att söka information för att lära. En studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande.  Borås: Valfrid. Diss. Göteborgs universitet. 

Limberg, Louise (2005a). "Informationssökning som objekt för undervisning och lärande - 
analys av forskningsresultat." Paper presenterat vid konferensen Mötesplats inför 
framtiden, 12-13 oktober 2005, Borås: Högskolan. Tillgänglig:  
http://www.hb.se/bhs/motesplats/B&I-konf%202005/pdf/Limberg.pdf [2005-12-15]  

Limberg, Louise (2005b). "Patterns of Variation in Information Seeking and Learning". 
Keynote presentation at the CISSL-IMLS international research symposium "The 
Impact of School Libraries on Student Learning", April 28-29. Rutgers University, NJ. 

Limberg, Louise (2005c). Informing information literacy education through empirical 
research. In J. Henri & M. Asselin (Eds.) The Information Literate School Community 
2. Issues of leadership (pp. 39-50). Wagga Wagga NSW: Centre for Information 
Studies, Charles Sturt University. 

Limberg, Louise & Folkesson, Lena (2002). Informationssökning som kunskapsinnehåll - en 
studie av lärares och bibliotekariers synsätt på informationssökning i undervisningen. 
Tillgänglig: http://www.hb.se/bhs/motesplats/B&I-konf2002/pdf/Folkesson.pdf [2005-
04-27] 

Limberg, Louise, Hultgren, Frances, & Jarneving, Bo (2002). Informationssökning och 
lärande - en forskningsöversikt. Stockholm: Skolverket. 

Lo, Mun Ling, Marton, Ference, Pang, Ming Fai, Pong, Wing Yan (2004). Toward a 
Pedagogy of Learning. In F. Marton & A. Tsui (Eds.) Classroom Discourse and the 
Space of Learning (pp. 189-225). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.  

Loertscher, David V. & Woolls, Blanche (1999). Information Literacy. A Review of the 
Research. A Guide for Practitioners and Researchers. San José, CA: Hi Willow 
Research and Publishing. 

Ludvigsen, Sten R., Rasmussen, Ingvill, & Solheim, Ivar (2002). Lärande i multimediala 
miljöer - samtal mellan elever och lärare. In R. L. Säljö, J. Linderoth (Ed.), 
Utm@ningar och e-frestelser. IT och skolans lärkultur (ss 212-229). Stockholm: 
Prisma. 

Lundh, Anna (2005). Informationssökning och lärare. En studie av 4-9-lärare i övergången 
från utbildning till yrkespraktik (Vol. 2005:33). Borås: Högskolan i Borås. 
Magisteruppsats. 

Lybeck, Leif (1988). The Phenomenography of the 'Mole Concept' in Chemistry. In P. 
Ramsden (Ed.), Improving Learning. New Perspectives (pp. 81-108). London: Kogan 
Page. 

Lupton, Mandy (2004). The Learning Connection. Information Literacy and the Student 
Experience. Adelaide: Auslib Press. 

Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna : Lpo 94 : Lpf 
94. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 130 
 
 



 

Mancall, Jacqueline C., Aaron, Shirley L. & Walker, Sue (1986). Educating Students to 
Think: The Role of the School Library Media Program. A Concept Paper Written for 
the National Commission on Libraries and Information Science. School Library Media 
Quarterly, 14(Fall), 18-27. 

Marcum, James W. (2002). Rethinking information literacy. The Library Quarterly, 72(1), 1-
26. 

Marton, Ference, & Booth, Shirley (1997). Learning and Awareness. Mahwah, N.J.: 
Lawrence Erlbaum. 

Marton, Ference & Morris, Paul (2002). What matters? In F. Marton & P. Morris (Eds.) What 
matters? Discovering critical conditions of classroom learning. (pp. 133-143). 
(Göteborg studies in educational sciences ; 181. Acta Universitatis Gothoburgensis). 

Marton, Ference & Trigwell, Keith (2000). Variatio Est Mater Studiorum. Higher Education 
Research & Development, 19(3), 381-395. 

McNiff, Jean (1992). Action Research. Principles and practice. London: Routledge. 
Moore, Penny (2000). Learning together: staff development for information literacy 

education. In C. Bruce & P. Candy (Eds.), Information literacy around the world: 
advances in programs and research (pp. 258-270). Wagga Wagga: Centre for 
Information Studies, Charles Sturt University. 

Naeslund, Lars (2001). Att organisera pedagogisk frihet: Fallstudie av självständigt arbete 
med datorstöd vid en grundskola. Linköping: Linköpings universitet, Institutionen för 
beteendevetenskap, Läspedagogiska Institutet EMIR. (Rapport nr 5) 

Nielsen, Maria, & Olofsson, Maria (2002). "...alltså vad menar du egentligen med 
informationssökning?..." : En undersökning av lärarstudenters utbildning i 
informationssökning och skolbibliotek. Borås: Högskolan i Borås. Magisteruppsats. 

Nissen, Jörgen (2002). "Säg IT - det räcker". I J. Nissen (Red.), "Säg IT - det räcker". Att 
utveckla skolan med några lysande IT-projekt. Utvärdering av KK-stiftelsens satsning 
på större skolutvecklingsprojekt (ss. 186-209). Stockholm: Stiftelsen för kunskaps- och 
kompetensutveckling. 

Pawley, Christine (2003). Information literacy: a contradictory coupling. Library Quarterly, 
73(4), 422-452. 

Persson, Bengt (2003). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber. 
Pitts, Judy (1994). Personal Understandings and Mental Models of Information : a 

Qualitative Study of Factors Associated with the Information Seeking and Use of 
Adolescents. Unpublished PhD, The Florida State University, Tallahassee, FA. 

Pong, Wing Yan & Morris, Paul (2002). Accounting for differences in achievement. In F. 
Marton & P. Morris (Eds.) What matters? Discovering critical conditions of classroom 
learning (pp. 9-18). (Göteborg studies in educational sciences ; 181. Acta Universitatis 
Gothoburgensis). 

Pramling, Ingrid & Mårdsjö, A-C. (1994). Att utveckla kunnandets grunder. Rapporter från 
Institutionen för metodik i lärarutbildningen. Göteborgs universitet, 7. 

Rafste, Elisabeth T. (1997). Informasionssökningsprosessen som laering og 
kunnskapsutvikling i skolen. Hvorfor og hvordan. En didaktisk tilnaerming. Norsk 
tidsskrift for bibliotekforskning(7), 27-49. 

Ramsden, Paul (1992). Learning to Teach in Higher Education. London and New York: 
Routledge. 

Rask, Stig Roland (2000). Med eller utan filter? Personliga funderingar kring etiken, 
pedagogiken, källkritiken och vuxenrollen när Internet kommer till skolan. Stockholm: 
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. 

Runesson, Ulla & Marton, Ference (2002). The Object of Learning and the Space of 
Variation. In F. Marton & P. Morris (Eds.) What matters? Discovering critical 

 131 
 
 



 

conditions of classroom learning. (pp. 19-37). (Göteborg studies in educational sciences 
; 181. Acta Universitatis Gothoburgensis). 

Schacter, John, Chung, Gregory & Dorr, Aimée (1998). Childrens' Internet searching on 
complex problems: performance and process analyses. Journal of The American Society 
for Information Science, 49, (9), 840-849. 

Stigmar, Martin (2002). Metakognition och Internet - om gymnasieelevers 
informationsanvändning vid arbete med Internet. Växjö: Växjö University Press. Diss. 

Stripling, Barbara K. & Pitts, Judy M. (1988). Brainstorms and Blueprints: Teaching Library 
Research as a Thinking Process. Englewood, CO: Libraries Unlimited. 

Sundin, Olof (2003). Informationsstrategier och yrkesidentiteter: en studie av sjuksköterskors 
relation till fackinformation vid arbetsplatsen. Borås; VALFRID. Diss. GU. 

Sundin, Olof (2005). Webbaserad användarundervisning. Ett forum för förhandlingar om 
bibliotekariers professionella expertis. Human IT, 7(3). 

Sundin, Olof (2006). "Professionalism and LIS: (Re)constructing the Librarian and the User". 
Keynote address, presented at the Bobcatsss conference, Tallinn, Estonia, January 30-
February 1. 

Svingby, Gunilla (1985). Sätt kunskapen i centrum. Stockholm: Liber Utbildningsförlaget. (I 
brännpunkten, 85:1). 

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 
Thomas, Nancy Pickering (1999). Information Literacy and Information Skills Instruction. 

Applying Research to Practice in the School Library Media Center. Englewood, CO: 
Libraries Unlimited, Inc. 

Timplanedelegationen (2005). Utan timplan - forskning och utvärdering. (Statens offentliga 
utredningar ; 2005:102).  

Todd, Ross (1995). Integrated information skills instruction: does it make a difference? 
School Library Media Quarterly, 23(2, Winter), 133-139. 

Todd, Ross (1998). WWW, critical literacies and learning outcomes. Teacher libarian, 26(2), 
16-21. 

Tucket, H.W. & Stoffle, C.J. (1984). Learning Theory and the Self-Reliant Library Users. 
Reference Qurterly, 24, 178-194. 

Vikström, Anna (2005). Ett frö för lärande - en variationsteoretisk studie av undervisning och 
lärande i grundskolans biologi. Luleå tekniska universitet, Institutionen för 
utbildningsvetenskap. Diss. 

Williams, Dorothy & Wavell, Caroline (2001). The impact of the school library resource 
centre on learning. Aberdeen, Scotland: Robert Gordon University. 

Wilson, Thomas D. (1999). Models in Information Behaviour Research. The Journal of 
Documentation, Vol. 55 (3), 249-270. 

Zweizig, Douglas L., & McAfee Hopkins, Dianne (1999). Lessons from Library Power. 
Enriching Teaching and Learning. Final Report of the Evaluation of the National 
Library Power Initiative. Englewood, CO: Libraries Unlimited, Inc. 

 
 

 132 
 
 



 

 
BILAGA 1: Intervjuöversikt 
 
 Intervjutillfällen   

 
Lärare/ 

Bibliotekarie 
2001 2002 2003 

L1 xx x x 
L2 xx x x 
L3  x x 
L4 x x x 
L5 x   
L6   x 
L7 x  x x x 
L8 x  x x x 
L9 x   
L10 x   
L11 x  x x x 
L12 x x  
L13  x x 
B1 x x x 
B2 x x  
B3 x x x 
B4 x x x 
B5 x   

 
 
Återkopplingssamtal  
gjordes vid skolorna 2001 05 21, 2001 05 22 och 2001 06 01 samt 2001 11 26, 2001 12 24 
och 2002 01 15. 
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BILAGA 2 Intervjuguide 1 - bibliotekarier 
 
L. Limberg 
2001-03-08 

1. Inledning 
Bibliotekariens arbetsuppgifter här på skolan? 

2. Det aktuella arbetet 
Berätta om det pågående / just avslutade temaarbetet. Vad går det ut på? Hur är det upplagt? Hur ser det ut 
från bibliotekets horisont? Vem har deltagit i planeringen av arbetet? 
Mål? 
Ramar? Krav? Dilemman? 

3. Informationssökning 
Hur söker eleverna information? Exempel? 
Var söker eleverna information? Sökvägar? Källor? Exempel? 
Vad söker eleverna information om? Exempel? 
 
Särskilda svårigheter? 
Glädjeämnen? 
 
Vilken hjälp får eleverna? 
Hur är de förberedda på informationssökning? 
 
• Vad tycker du det är viktigt att eleverna lär sig när det gäller informationssökning? 

       Skillnader mellan olika årskurser? 

4. Bibliotekets roll i temaarbetet 
Hur använder eleverna biblioteket? 
Hur arbetar du under temaarbetet? 

5. Informationsanvändning 
Hur bearbetar eleverna informationen de samlar? 
Hur är du inblandad vid deras bearbetning? 
Svårigheter? 
Glädjeämnen? 

6. Redovisning 
Är du på något sätt inblandad vid elevernas redovisningar? Hur? 

7. Handledning och undervisning 
Vilken undervisning står du för under arbetet? 
Undervisar du alla eleverna eller utvalda grupper? 
Vad undervisar du om? Exempel? Skillnader mellan undervisning till olika elever? 
Vilken handledning får eleverna under arbetet? Av vem? När? Hur? 

8. Samarbete 
Med vem samarbetar du i detta temaarbete? 
Hur samarbetar du med kolleger före, under och efter temaarbetet? 
Vilket inflytande har eleverna på arbetets uppläggning och utformning? 
Svårigheter? 
Dilemman? 
Glädjeämnen? 

9. Bedömning och utvärdering 
Är du inblandad i bedömningen av elevernas arbeten? Hur? 
Bedömningskriterier? Form? När? 
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Hur utvärderas temaarbetet? 
 Med eleverna? Är du inblandad? 
 Med kollegerna? 
Vilken roll spelar utvärderingen? 

10. Tidigare erfarenhet 
       Har du också tidigare jobbat på detta sätt? När började du? Varför? Hur gjorde du innan?  
       Har du ändrat något på din undervisning? Exempel? Vad är det du ändrat? 

11. Övrigt? 

 
Tack!  
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BILAGA 3: Intervjuguide 1 - lärare 
 
L. Limberg 
2001-03-06 

1. Inledning 
Undervisningsämnen? 
Klass i det aktuella arbetet? 

2. Det aktuella arbetet 
Berätta om det arbete dina elever just genomför(t). Vad går det ut på? Uppläggning? Förutsättningar? Krav? 
Ramar? Grupparbete? Vem har deltagit i planeringen? 
 
Mål för arbetet? 
 Innehållsmål? 
 Andra mål? 

3. Ingång till lärandet – undervisning (du) / eleverna? 

4. Informationssökning 
Hur söker eleverna information? 
Var söker de information? 
Källor? Skillnader mellan olika källor? (böcker, databaser, Internet...) 
 
Särskilda svårigheter? 
När det fungerar bra – hur är det då? 
 
Vilken hjälp får eleverna? 
Hur är de förberedda på informationssökning? 
 

• Vad tycker du det är viktigt att eleverna lär sig när det gäller informationssökning? 

5.   Informationsanvändning 
       Hur bearbetar eleverna informationen de samlat? Vad väntar du dig? 
       När avslutas informationsinsamlandet? 
       Svårigheter? Glädjeämnen? 
       Vad menar du att eleverna lär sig på detta sätt?  

6.    Redovisning av arbetet 
        Hur? Vem bestämmer? 
        Dilemman? 

7.    Handledning och undervisning 
        Vilken undervisning står du för under arbetet? 
        Vilken handledning får eleverna under arbetet? Av vem? När? Hur? Om vad? 
        Hur tar du del av elevernas arbete under processens gång? 

8.      Lärarlag 
          Med vem samarbetar du i detta f-arbete? 
          Hur samarbetar du med kolleger före, under och efter arbetet? 
          Svårigheter? Dilemman? Glädjeämnen? 

9.      Bedömning och utvärdering 
Hur bedömer du kvaliteten i elevernas arbeten? Kriterier? Form? När? Kontinuerlig feedback? 

          Hur utvärderas arbetet? Med eleverna? Med kollegerna?  
          Vilken roll spelar utvärderingen? 
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10.    Tidigare erfarenhet 
Har du också tidigare jobbat tematiskt? När började du? Varför? Hur gjorde du innan? Har du ändrat 
något på tematisk undervisning? Exempel? Vad är det du ändrar? Varför? 

11.    Övrigt? 
 
Tack! 
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BILAGA 4: Intervjuguide 2 – bibliotekarier och lärare 
 
L. Limberg maj 2002 
 

1. Berätta om styrkor och svagheter i detta arbete, så som du ser dem. 
 
2.  Hur tycker du att eleven hanterat källor och källkritik? Vad finns att säga om det? 

 
3. Tycker du arbetet visar på en kritisk hållning till ämnet / stoffet? Hur? Exempel? 

 
4. Vet du hur eleven sökt litteratur för arbetet? Hur bedömer du litteratursökningen och valet av källor? 

 
5. Hur bedömer du helheten av arbetet (arbetets komposition)? 

 
6. Vilka särskilda svårigheter tyder arbetet på att eleven haft, enligt din mening? 

 
7. Vad kan du göra som lärare / bibliotekarie för att hjälpa eleverna med sådana svårigheter? 

 
8. Finner du anledning att ändra på någonting i nästa temaarbete med anledning av resultaten av detta? 

Vad? Varför? 
 

9. Övrigt? 
 

Tack! 
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BILAGA 5 : Intervjuguide 3 – bibliotekarie och lärare 
 
IDOL Intervjufrågor – intervjuomgång 3, vt 2003  
 
1. Har du genomfört något temaarbete eller liknande sedan sist,  

• där samarbete skett med bibliotekarien / läraren? 
• där bibliotekets resurser använts? 

I så fall, hur har det varit upplagt? Hur har arbetet skiljt sig från/liknat tidigare arbetens genomförande?  
 
2. Vad är viktigt att eleverna lär sig när det gäller informationssökning och informationsanvändning? 
Hur kan du som lärare / bibliotekarie bidra för att eleverna ska lära sig det? 
 
3. Vilka förändringar har genomförts beträffande undervisning i informationssökning/informationsanvändning 
kopplat till tematiskt arbete? I övrigt?  
 
4. Hur bedömer du olika kvaliteter i elevernas arbeten? Kriterier? Form? När? Kontinuerlig feedback? 
Återkoppling? Vilken typ av kommentarer och omdömen får eleverna? 
 
5. Vilken typ av respons ger du eleverna under processens gång så att de har chans att utveckla sitt arbete? Hur 
uppfattar eleverna responsen? Hur kan du följa och ge stöd i elevernas bearbetningsprocess? Vad ser du som 
möjligt? Vad ser du som det ideala?  
 
6. Hur presenteras mål och krav för eleverna? Får eleverna veta i förväg vad som är viktigt i det aktuella arbetet? 
Vad som ska bedömas och hur? Vet eleverna från början hur arbetena/redovisningarna/rapporterna/uppsatserna 
ska bedömas? 
Hur får eleverna del av den bedömning som görs? Korta omdömen? Skriftliga motiveringar för bedömningen? 
Muntligt? Bedömning i relation till uppställda krav/ mål? Betyg?  
 
7. Hur utvärderas temaarbetet? Av eleverna? Av lärarna/bibliotekarien 
Dokumenterar ni lärare/bibliotekarier era erfarenheter från temaarbetena? 
 
6. Vad skulle du vilja utveckla, förbättra till nästa temaarbete? I samarbetet med bibliotekarien / läraren? 
 
7. Övrigt? 
 
Tack! 
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BILAGA 6: Lägesrapport till projektdeltagare 2001-11-02 
 
2001-11-02 
L. Limberg 
IDOL-projektet 

Kort rapport 
Vid konferensen på N-skolan den 4 oktober rapporterade Lena och jag några preliminära resultat från vårens 
arbete. Vi utgick mycket från de samtal vi förde med hela gruppen vid varje skola i slutet av vårterminen.  
 
Huvudfråga: Hur hjälper lärare och bibliotekarier elever att skapa mening ur information? 
 
Våra huvudpunkter kan sammanfattas under några temarubriker. 
1. Stegen på vägen från information till kunskap. I vårt material ser vi att några av dessa steg uppmärksammas 

medan andra är mera osynliga. 
• Att finna / skaffa informationen är många upptagna av (elever, lärare, bibliotekarier). I vårt material 

säger både lärare och bibliotekarier att eleverna gärna vill ha mycket material, de är kvantitativt 
inriktade, inställda på att finna många källor och att skriva många sidor för att göra ett ”bra” arbete” 
(kommer tydligast fram på gymnasiet). Både bibliotekarier och lärare försöker motarbeta detta 
kvantitativa synsätt, rekommenderar gärna begränsning av antal källor, rekommenderar bra länkar eller 
webbadresser.  

• Att ställa frågor är svårt för eleverna. Många olika slags frågor: frågeställningar för ett helt arbete, 
frågor till bibliotekarien, sökfrågor vid databassökning, frågor till material som man skaffat. Detta 
uppmärksammas av både lärare och bibliotekarier. 

• Att bedöma vad som är användbar information, hur görs detta? Att värdera olika informationskällor. 
Rätt osynligt i vårt material. 

 
2. Hur eleverna bearbetar informationen är tämligen osynligt i vårt material. Många lärare uppmärksammar i 

detta sammanhang att elever inte har tillräcklig läsförmåga för att kunna läsa och förstå många olika källor. 
Läroboken används ofta som avstamp, innan elever förväntas / får gå vidare och söka information i andra 
källor. Läroboken anses mera lättbegriplig, eftersom den är åldersanpassad och innehåller begränsat urval av 
information.  
”Klippa och klistra” eller ”avskrift” anförs ofta som ett problem, då elever bearbetar information. 

 
3. Elever som siktar på betyg G förväntas arbeta med mycket begränsat urval informationskällor, läroboken + 

eventuellt något mera. Förväntas mera sällan söka information friare och bredare. En fråga blir då: Hur skall 
de någonsin lära sig detta? 

 
4. Mål för olika uppgifter är ofta otydliga, formuleras inte sällan som att ”göra”, mera sällan i termer av ”att 

förstå”. Målen är i flera fall underförstådda eller mycket allmänna. Här finns stora variationer i materialet. 
 
5. Lärare och bibliotekarier är överens om att det är svårt för eleverna att söka och använda information. 

Bibliotekarierna undervisar om sökteknik (t ex boolsk söklogik, synonymanvändning vid databassökningar) 
och sökstrategier (t ex val av lämpliga databaser eller webbplatser) hjälper till att söka, rekommenderar 
länkar, skaffar material. Lärare är mera inriktade på att hjälpa elever hantera material för att åstadkomma en 
slutprodukt. Både lärare och bibliotekarier har ofta anledning att styra eleverna från Internet mot böcker. 

 
6. På vår fråga till lärare och bibliotekarier om vad som är särskilt viktigt att eleverna lär sig om 

informationssökning och informationsanvändning finns en stor variation svar, alltifrån ”att kunna stava” till 
”att kombinera sökord så att man får precisa och lagom många träffar” till ”att kunna bedöma trovärdigheten 
i olika källor”. Det finns en uppfattning att kunskaper i och om informationssökning är en mognadsfråga 
eller att det handlar om sunt förnuft. 

 
7. I vårt material ser vi att det finns en viss osäkerhet om varandras roller mellan lärare och bibliotekarier. 

Lärare säger ibland: ”Man vet ju inte hur mycket man kan besvära henne.” Bibliotekarier säger ibland: 
”Man vet ju inte hur mycket man kan klampa in på deras område.”  
 
Vi (Lena och Louise) föreslår att ni skall ta mod till er och spela med öppna kort. Våga fråga varandra! 
Våga föreslå saker, dela idéer med varandra! 
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Försiktiga slutsatser och förslag 
Vi föreslog vid samtalen i våras att det vore värt att pröva att skapa uppgifter för eleverna som är inriktade på 
någon eller några av alla de olika sidor av informationssökning som nämnts och att variera detta mellan olika 
uppgifter. I ett arbete att fokusera just på konsten att ställa frågor, att pröva och arbeta med olika slags frågor. 
Då skulle frågande bli en del av innehållet i ett arbetsområde. En annan uppgift skulle mera specifikt kunna 
inriktas mot att eleverna systematiskt fick träna på att söka information på olika sätt, via olika kanaler som 
tryckta och webbaserade eller i vissa databaser. Analys och reflexion utifrån deras olika sökningar och fynd och 
hur man bestämmer vad som är användbart skulle då också få mera utrymme i själva arbetet som en del av 
innehållet i en uppgift, men alltid kopplat också till ett annat innehåll som bottnar i något arbetsområde eller 
ämne. Vid ännu ett tillfälle skulle elever få möjlighet att systematiskt värdera information, att arbeta med hur 
man kan urskilja trovärdighet, vad man kan titta efter, hur man kan försöka skilja vederhäftig information från 
mera partisk eller tendensiös, osv. 
 
Om olika delar av informationssökning och informationsanvändning får ta större plats var för sig i olika 
arbetsområden kan det kanske erbjudas bättre möjligheter för eleverna att lära sig detta än om de alltför många 
gånger skall arbeta ungefär likadant med alla delar av processen samtidigt. 
 
Vi ser ett behov av förbättrade stödstrukturer för eleverna på den långa vägen från uppgift via information till 
kunskap. Vid konferensen den 4/10 gav vi exempel på sådana stödstrukturer från Olga Dysthe Det flerstämmiga 
klassrummet (1996, s 127-128). Det är en grannlaga uppgift att försöka finna en balans mellan frihet och 
styrning. Det gäller ju att inte ta ifrån eleverna all kontroll över arbetet och därmed ansvar för sitt lärande. 
 
Hälsningar 
Louise och Lena 
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BILAGA 7: Lägesrapport till projektdeltagare i IDOL-projektet 2003-01-30 
 
Hej kära projektdeltagare! 
 
En lägesrapport från IDOL-projektet kan väl vara på sin plats så här i början av det nya året. Samtidigt vill jag 
nämna något om Lenas och mina planer för vårterminen.  
 
Vad har vi gjort hittills? 
Under de två år projektet pågått har vi genomfört individuella intervjuer med de flesta av er vid minst två 
tillfällen. Vi har också haft gemensamma återkopplingssamtal vid varje skola vid två tillfällen. Vidare har vi 
bjudit in alla projektdeltagare till två seminarier vid Högskolan, i april och i september förra året. Att döma av 
vår sista intervjuomgång förra våren har Ross Todds presentation i april gjort ett rätt starkt intryck på flera av er. 
Ni fick ju också hans presentation i power point-version till skolorna. Vid seminariet i september var det tyvärr 
många av er som hade förhinder att delta. Ni som deltog hade då gjort intervjuer med elever om hur de upplever 
den typ av självständiga arbeten som varit föremål för vårt forskningsintresse i projektet. Intrycken och 
erfarenheterna från dessa intervjuer diskuterades under mötet. Vi har också fått många exempel av er på såväl 
instruktioner för arbetsområden / temauppgifter som redovisningar av elevarbeten. 
 
Tillsammans har detta givit Lena och mig ett rikt datamaterial som vi nu håller på att analysera. Preliminära 
resultat av våra analyser presenterade vi vid Mötesplatskonferensen på Högskolan den 3 oktober. Vår artikel 
finns tillgänglig på BHS webbplats http://www.hb.se/bhs/B&I-konf2002/index.htm
 
Några slutsatser som vi drar i artikeln är att de problem för elever vid informationssökning och -användning som 
beskrivs i intervjuerna kan grupperas under fem teman: läsförmåga, frågeformuleringar, sökstrategier, 
bearbetning av information, effektivitet. En annan slutsats är att det råder osäkerhet kring roller och 
ansvarsfördelning i samspelet mellan lärare och bibliotekarier – trots att samarbetsklimatet och förtroendet är 
gott mellan yrkesgrupperna. En tredje slutsats är att det innehåll i undervisning och handledning i 
informationssökning som beskrivs i intervjuerna huvudsakligen handlar om att ge råd om vissa specifika källor 
(URL-adresser, böcker, artiklar), och att ”lära ut” en viss ordning i valet mellan källor (uppslagsbok / lärobok → 
andra böcker → länksamlingar → databaser / artiklar). Det tycks således vara konkreta källor eller verktyg och 
vägar för att finna källor som står i centrum för undervisningen. I den senaste intervjuomgången visar det sig att 
flera skolor förändrat eller planerar att förändra undervisningen i sådan riktning att den mera skall handla om 
bearbetning av information, exempelvis ta sikte på att hjälpa elever utveckla sin förmåga att läsa, förstå och 
bearbeta texter eller att värdera och analysera källor. 
 
I återkopplingssamtalen har Lena och jag föreslagit att man skulle kunna lägga olika tyngd vid olika delar av 
informationssökning och -användning i olika temaarbeten, t ex att formulera frågeställningar, att ställa 
analysfrågor till ett material som eleverna arbetar med, att utveckla förmåga att bedöma relevans i olika källor, 
etc. Det vore intressant att få höra om någon av er prövat något i denna riktning. 
 
Planer för vårterminen 2003 
Huvuddelen av denna termin kommer Lena och jag att ägna åt fortsatta analyser av vårt stora material. I maj vill 
vi gärna komma tillbaka till var och en av er för en sista intervju. Vi kommer som vanligt att några veckor i 
förväg ta kontakt med en av er bibliotekarier vid varje skola för att få hjälp med intervjutider. 
 
Vad har ni gjort sedan sist? 
Vi är rätt nyfikna på vad ni gjorde under hösten som kan vara av intresse för oss i IDOL-projektet. Vi vill därför 
be er göra en liten lägesrapport från varje skola och skicka till oss inom den närmaste månaden, förslagsvis 
senast den 1 mars. Rapporten skall inte vara märkvärdig. Givetvis kan flera personer vid varje skola bidra med 
att skriva något – ansvaret behöver inte vila på en person. Skriv gärna om ifall ni genomfört något av det ni 
berättade att ni planerade förra våren eller om ni prövat något annat som berör undervisning och handledning i 
informationssökning. Vore också intressant om alla ni som gjort intervjuer med elever ville skriva några rader 
om vad ni fick ut av dessa. Ni som inte gjorde intervjuer i höstas kan givetvis göra någon nu och berätta om. 
 
Vi ser fram emot att höra ifrån er och önskar er en god vårtermin. Vi hoppas också på fortsatt gott samarbete. 
 
Vänliga hälsningar 
Louise Limberg & Lena Folkesson 
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