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Inledning 
Samhället har förändrats. Ny informationsteknik har lett till att informationsmängden 
växer i allt snabbare takt. Det är inte längre meningsfullt att tillägna sig statiskt 
vetande som snabbt föråldras. Förut var det möjligt att klara sig med en utbildning 
genom hela yrkeslivet. Nu krävs det ständig fortbildning för att kunna utföra ett 
arbete på ett tillfredsställande sätt, vilket illustreras av det aktuella begreppet livslångt 
lärande. Man ställs kontinuerligt inför nya problem. Undervisningsformer har skapats 
som motsvarar denna utveckling, t.ex. problembaserat lärande (PBL). Målet är inte 
längre att lära sig saker utantill utan att lära sig att lära. 

I och med detta har det blivit alltmer viktigt att man vet när man behöver, hur 
man söker och hur man använder information som utgångspunkt för lärandet och för 
att lösa problem. Dessa färdigheter kan sammanfattas med begreppet 
informationskompetens, vars innebörd jag kommer att diskutera senare.  

Skolan bör agera i spjutspetsen för denna samhällsförändring för att kunna 
utbilda kompetenta ungdomar för ett tillfredsställande yrkesliv. I skolan bör det finnas 
välutbildad personal och lämpligt material för att skapa förutsättningar för att eleverna 
ska kunna förvärva informationskompetens. Det bör alltså finnas välutrustade 
bibliotek som flitigt används samt personal som på ett adekvat sätt kan undervisa i 
informationssökning.  

Hur ser det då ut på skolorna? Under hösten 2000 praktiserade jag på ett 
gymnasiebibliotek i Uppsala. Det överraskade mig att det undersökande arbetssättet 
inte var särskilt utbrett, att det var så få lärare (nästan uteslutande svensklärare) som 
besökte det moderna och välutrustade biblioteket och hur omedvetna vissa lärare var 
om informationssökningens möjligheter och problem. Det verkade emellertid finnas 
stora skillnader mellan lärargenerationerna i attityden till biblioteket och till nya 
pedagogiska idéer. 

Visserligen kan man inte dra generella slutsatser av förhållandena på en enda 
skola men jag blev ändå nyfiken på hur de framtida lärarna är förberedda för att 
söka information för eget bruk och på vilka sätt de är skolade att lära ut 
förhållningssätt till information. I detta sammanhang är det även intressant att belysa 
lektorers informationssökning och inställning till informationskompetens eftersom de 
förväntas ta hänsyn till den i sin undervisning av lärarstudenterna. Uppsatsen handlar 
om hur man söker information samt vilken betydelse man tillskriver 
informationskompetens på lärarutbildningen. 
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Forskningsläge 

Min egen informationssökning 
Material för forskningsöversikten söktes i bibliotekskatalogerna DISA och LIBRIS, i 
databaserna LISA och ERIC, samt på nätet genom sökmotorerna Fast, Yahoo! och 
Copernic. Jag granskade bibliotekarieutbildningarnas hemsidor för att se om det 
hade skrivits för mig relevanta uppsatser. Sökorden i databaserna sammansattes av 
olika kombinationer av de kontrollerade begreppen Information Literacy och 
Teacher Education. Jag sökte dessutom på andra relaterade begrepp som jag 
avläste ur databasernas tesaurus. Sökningarnas resultat skickade jag till min e-post 
adress. Jag bläddrade hemifrån igenom ämnesordslistan i DISA som började med 
information* och lärar*. Två artiklar beställdes via ERIC. Jag tog kontakt med 
ERIC:s söktjänst som erbjuder hjälp med sökningar inom två arbetsdagar.1 Min 
beskrivning av mitt ämne visade sig vara otillräckligt så att sökningen inte ledde till för 
mig relevanta resultat. Via BIBLIST fick jag veta att en ny utredning om 
högskoleutbildning hade publicerats, att Lunds universitet hade genomfört en 
omfattande användarundersökning och att det erbjöds en kurs i 
informationskompetens i Malmö. Jag tog även kontakt med en artikelförfattare för att 
få ta del av intervjufrågor men efter ett första intresserad bemötande fick jag inget 
gensvar. En för mig relevant bok, Student Learning in the Information Age hittade 
jag via en allmän sökning på Yahoo!.2 I LIBRIS finns boken visserligen förtecknad, 
men sökorden information literacy hade inte indexerats och den hade först och 
främst klassificerats som pedagogisk litteratur. Detta skedde innan jag hade upptäckt 
kopplingen mellan informationskompetens och resursbaserat lärande. Jag använde 
även litteraturförteckningar för att ledas vidare. I början av min sökning utgick jag 
från den utmärkta litteraturöversikten i Louise Limbergs bok Att söka information 
för att lära.3 I syfte att söka information för uppsatsen besökte jag Carolina, 
institutionen för lärarutbildningens (ILU:s) bibliotek, pedagogiska institutionens 
bibliotek, Ekonomikums bibliotek och Bolandsskolans bibliotek. På ILU och den 
pedagogiska institutionens bibliotek granskade jag även vissa bokhyllor. Framförallt 

 
 

1 The AskERIC Q&A Service, webb: http://www.askeric.org, E-post: askeric@askeric.org 
2 Breivik, Patricia Senn, 1998, Student Learning in the Information Age. 
3 Limberg, Louise, 1998, Att söka information för att lära: en studie av samspel mellan 
informationssökning och lärande. 
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läromedelsanalyser (Eabx) visade sig vara intressant. Där finns mycket mer material 
än vad som kunde analyseras i det här arbetet. 

Forskningsöversikt 
I min undersökning betraktar jag informationskompetens som nära förknippat med 
sätt att tänka omkring och att söka information. Därför kommer jag att redovisa 
såväl forskning om informationskompetens som informationssökningsprocesser i det 
här avsnittet. För att kunna placera frågan om informationskompetens har tagits upp i 
lärarutbildningen tycker jag att det också är viktigt att beröra forskningen om 
användarutbildning, framför allt i syftet att få en bild av den rådande meningen om hur 
man bäst handleder i informationssökning. Alla dessa områden är väl utforskade 
inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Därutöver krävs det en kort 
överblick om informationskompetens omnämns i pedagogisk forskning för att kunna 
belysa om informationskompetens anses vara en eftersträvansvärd färdighet.  

Informationskompetens, som är en översättning av det amerikanska Information 
Literacy,  har blivit ett begrepp som diskuteras världen över.4 Framför allt i USA 
finns många texter som fokuserar på informationskompetens. Biblioteksföreningen 
ALA:s (American Library Association) årliga rapport från 1989 har blivit 
grundläggande för vidare forskning om informationskompetens. I den beskrevs 
informationskompetenta personer som de som  

/…/know how to learn because they know how knowledge is organized, how to find in-
formation, and how to use information in such a way that others can learn from them. They 
are people prepared for lifelong learning, because they can always find the information 
needed for any task or decision at hand.5  

ALA:s definition uttrycker att informationskompetens hör samman med det livslånga 
lärandet inte bara i den bemärkelsen att man vet hur man lär sig utan också att man 
genom ett kompetent sätt att använda informationen lär andra. 
Informationskompetens får här en tydlig pedagogisk prägel. Man rekommenderade 
redan då att lärarutbildningen och undervisningen borde omstruktureras på så sätt att 

 
 

4 Ford, Barbara, 1994, ”Information Literacy Goes International”, College and Research Library News 12, 
s.423, cit. enligt Rader, 1996, “User Education and Information Literacy for the next Decade: An 
International Perspective” i RSR: Reference Services Review, vol. 24, nr. 2, s. 72 f. 
5 American Library Associations Presidential Committee on Information Literacy, 1989, Rapport på 
Association of College & Research Libraries hemsida: http://www.ala.org/acrl/nili/ilit1st.html uppdaterad 
2000-07-28, hämtad 2000-11-11. 
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det även tas hänsyn till informationskompetensens betydelse som integrerad del av 
läroprocessen.6 I en dyster framställan av den amerikanska National Forum on 
Information Literacy (NFIL) 1998 konstaterades att framstegen i detta avseende var 
”none”.7  

Den amerikanska biblioteksforskaren Christina S. Doyle publicerade 1994 en 
skrift om informationskompetens, där hon kartlade begreppets utveckling och dess 
betydelse för samhällets och framförallt skolans organisation.8 Doyle ansåg att det 
visserligen fortfarande var viktigt att kunna läsa, skriva och använda datorn, men att 
detta inte längre räckte. Därtill krävdes enligt en tidig definition av 
informationskompetens att kunna tänka kritiskt, att använda informationsteknik på ett 
kompetent sätt, och att produktivt kunna samarbeta samt att finna tillgång och kunna 
använda information. Doyle utökade definitionen av informationskompetens 1992, 
där hon fokuserade på den informationskompetenta personens egenskaper. Hennes 
definition kallas därför även ”the expanded definition”.9 Dessa tio punkter kommer 
jag att närmare redogöra för i nästa avsnitt. Målet för informationskompetens är 
enligt Doyle inte att hitta information, utan att praktiskt använda den.10  

1996 lade Christine Bruce i Australien fram en avhandling om information 
literacy, där hon analyserade högskolelärarnas uppfattning av informationskompetens 
enligt en fenomenografisk teoriram. Hon intervjuade sextio högskolelärare från åtta 
universitet och frågade efter deras bild av informationskompetens. Hon menade 
kunna urskilja sju olika koncept. I den första kategorin uppfattas 
informationskompetens som att använda informationsteknik för tillgång till information 
och kommunikation. Den andra kategorin fokuserar på informationskompetens som 
att hitta information i olika källor, den tredje betraktar informationskompetens som 
process. Den fjärde ser informationskompetens mera som användarens möjlighet att 
kontrollera information, den femte betraktar begreppet som personlig kunskap. Den 
sjätte kategorin utgörs av uppfattningar om att man utvecklar kunskap och personliga 
perspektiv till nytt vetande och den sista slutligen uttrycker att information används 
för goda syften.11 

 
 

6 ALA, 1989, Rekommendation 5. 
7 National Forum on Information Literacy (NFIL), 1998, A Progress Report on Information Literacy, s. 5, 
citerad enligt Carr, Jo Ann, 1998, Information Literacy and Teacher Education, ERIC, s. 1. 
8 Doyle, Christina S., 1994, Information Literacy in an Information Society: A Concept for the Information 
Age, ERIC. 
9 Doyle, 1994, s. 2. 
10 Doyle, 1994, s. 3 och s. 33. 
11 Bruce, Christine, 1997, The seven faces of information literacy, Adelaide, s. 117–147. 
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Flera konferenser har ägt rum som enbart handlar om informationskompetens. 
International Association of School Librarianship (IASL) genomför årligen en 
konferens. Titeln på förra årets (2000) kongress som genomfördes i Malmö var 
”Information Literacy”. I skrivande stund pågår den andra internationella konferensen 
om informationskompetens på Malmö högskola, "Creating Knowledge II", där bl.a. 
Christine Bruce håller ett föredrag.12 Två presentationer på äldre IASL-konferenser 
har jag speciellt tagit fasta på eftersom de poängterar vikten av lärarstudenternas 
informationskompetens. Den ena framfördes 1994 av Sandra Olën utifrån 
förhållandena i Sydafrika. Där understryker hon att det är oumbärligt för 
lärarstudenter att utveckla sin egen informationskompetens för att senare kunna 
hjälpa sina elever.13 Den andra är ifrån Kay Wilson som 1997 genomförde en 
undersökning i Skottland. Hon intervjuade metodiklärare, skolbibliotekarier, 
gymnasielärare och lärarstudenter om deras uppfattning av informationskompetens. 
Hennes resultat visade att de inte kände till begreppet, att de inte såg på 
informationskompetens som en generell färdighet i ett holistiskt perspektiv, och att de 
inte var medvetna om informationskompetensens möjligheter och begränsningar.14 
Kay Wilson drog slutsatsen att dessa personer inte bara behöver bli 
informationskompetenta utan att de först måste få tid att reflektera över varför de 
behöver bli detta, vilket innebär att de själva måste bli medvetna om vad lärande 
betyder för dem personligen. 

Reflection is part of learning and teachers, more than other learners, are, by virtue of their 
profession, involved in the learning process – for themselves and for their pupils. Teachers 
need opportunities in a supportive environment to develop their own information skills; 
they also need to recognize themselves as a strange amalgam of teacher and learner.15  

Lärarna bör alltså enligt Wilson inse sin egen delaktighet i det livslånga lärandet för 
att kunna undervisa på ett adekvat sätt.  

 
 

12 Creating Knowledge II, 23 - 24 April 2001. 
13 Olën, Sandra, 1994, ”A transformation in teacher education: or how can disadvantaged teachers become 
information literate?” i Literacy: Traditional, Cultural, Technology. 
14 Wilson, Kay, 1997, ”Information Skills: The Reflections and Perceptions of Student Teachers and 
Related Professionals” i Information rich but knowledge poor?, s. 72. 
15 Wilson, 1997, s. 72. 
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I Sverige introducerades begreppet informationskompetens i BIBSAMs ut-
redning om högskolor, Studenternas bibliotek, vilken jag kommer att ta upp i nästa 
avsnitt.16 

Informationskompetens har även behandlats i magisteruppsatser i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Boel K. Gustafsson tog 1998 bl.a. reda på i vilken 
utsträckning informationskompetens var ett mål i den högre utbildningen och 
högskolebiblioteken. Hennes undersökning visade att endast Linköpings universitet 
kunde uppvisa informationskompetens som mål för utbildningen. Enligt henne hade 
biblioteket där haft möjlighet att påverka måldokumentet. Frågan bör också drivas 
ifrån bibliotekens håll, menade hon, eftersom bibliotekarierna är mest insatta i 
betydelsen av informationskompetens. Dessutom ansåg hon det eftersträvansvärt att 
introducera informationskompetens på lärarutbildningen.17 

Maria Kleins magisteruppsats från 1997 handlade om lärarnas och bibliote-
kariernas uppfattning av informationskompetens vid Linköpings universitet. Hon kom 
fram till att även om informationskompetens inte var ett känt begrepp eller kunde 
entydigt förklaras av lärarna verkade alla tycka att det var ett betydelsefullt och 
eftersträvansvärt mål.18  

I min redogörelse av forskning om informationssökningsprocesser kommer jag 
främst att ta fasta på de undersökningar som belyser informationssökning i specifika 
kontexter. 

Amerikanskan Judy M. Pitts skrev en doktorsavhandling om informations-
beteende hos gymnasieelever i samband med en uppgift där hon även tog fasta på 
elevernas förkunskaper. Hon undersökte på vilka grunder eleverna fattade beslut i 
informationssökningen. Hennes resultat visade på att eleverna utnyttjade färdigheter i 
andra områden för att balansera ut eventuellt uppträdande kunskapsluckor. Hon 
kom således fram till att informationssökningsprocesser inte bör betraktas isolerad 
från sammanhanget, eftersom eleverna vid behov växlar mellan olika 
kunskapsområden som ingår i uppgiften.19  

 
 

16 Hagerlid, Jan, 1996, Studenternas bibliotek: En analys av högskolebibliotekens utveckling: slutrapport. 
BIBSAM s. 38, på http://www.kb.se/bibsam/utredn/sbfulltxt.htm, uppdaterad 1999-05-26, hämtad 2000-
02-28. 
17 Gustafsson, Boel K., 1998, Informationskompetens – ett nytt mål för den högre utbildningen? 
Bibliotekarien befäster sin roll som pedagog?. 
18 Klein, Maria, 1997, Biblioteket och informationskompetensen: Lärares och bibliotekariers 
uppfattningar speglat hos lokala aktörer vid Linköpings universitet. 
19 Pitts, Judy M, 1995, “Mental Models of Information: The 1993-94 AASL/Highsmith Research Award 
Study” i SLMR, vol. 23, nr. 3 på AASL:s hemsida 
http://www.ala.org/aasl/SLMR/slmr_resources/select_pitts.html, copyright 1999, hämtad 2001-04-18. 
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Även den amerikanska biblioteksforskaren Carol Collier Kuhlthau har undersökt 
informationssökning i relation till konkreta uppgifter. Hon stödde sig på 
inlärningsteorier av John Dewey, George Kelly och Jerome Bruner och menade att 
deras pedagogisk-psykologiska modeller kan appliceras på infor-
mationssökningsprocessen. Lärandet betraktas i dessa modeller som en aktiv, 
meningsskapande process som bygger på tidigare erfarenheter. Lärandet utgår ifrån 
problem och involverar studenternas tankar, känslor och beteenden enligt ett 
holistiskt perspektiv. Denna syn på lärandet implicerar enligt Kuhlthau utvecklandet 
av informationssökningsfärdigheter för att kunna skapa mening med hjälp av 
varierande informationskällor.20 Kuhlthau tog fasta på psykologiska aspekter vid 
informationssökning, så som gymnasieelevers osäkerhet och till och med rädsla inför 
uppgiften att hitta relevant information. Enligt hennes forskning förvandlades denna 
osäkerhet så småningom när eleverna hade avgränsat ämnet och utvecklades alltmer 
till klarhet.21  

David Ellis har skapat en användbar begreppsstruktur för att kartlägga in-
formationssökning. Han indelade informationssökning i åtta karaktärsdrag vilka han 
kallade starting, chaining (att följa litteraturförteckningar av känt material, vilket 
möjliggör att hitta tidigare publikationer, eller forward chaining där man använder 
sig av citation indexes för att se om en bekant text citerades i en senare publikation), 
browsing (motsvarar halvstrukturerad sökning), differentiating (att använda 
skillnader i informationskällor för att filtrera relevant material), monitoring 
(fortlöpande litteraturbevakning), extracting (att välja ut relevanta textavsnitt), 
verifying (källkritik) och ending (sista, sammanfattande sökning).22 Framför allt 
chaining och browsing har blivit vedertagna begrepp för att beskriva ett visst 
beteende i informationssökningen.  

I Sverige skrev Lars Seldén 1999 en doktorsavhandling om informationssökning 
där han analyserar på vilket sätt informationssökning skiljer sig åt mellan studenter 
och forskare i företagsekonomi, alltså mellan personer med olika social och 
intellektuell bakgrund. En av Seldéns slutsatser är att en ung forskare utan erfarenhet 

 
 

20 Kuhlthau, Carol Collier, 1993b, ”Implementing a Process Approach to Information Skills: A Study 
Identifying Indicators of Success in Library Media Programs” i SLMQ, vol. 22, nr. 1, på ALA:s hemsida: 
http://www.ala.org/aasl/SLMR/slmr_resources/select_kuhlthau1.html, copyright 1999, hämtad 2001-04-
21. 
21 Kuhlthau, Carol Collier, 1993a, Seeking Meaning: A Process Approach to Library and Information 
Services. 
22 Ellis, David, Cox, Deborah, Hall, Katherine, 1993, ”A Comparison of the Information Seeking Patterns 
of Rresearchers in the Physical and Social Sciences” i Journal of Documentation, vol. 49, nr. 4, s. 359. 
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i sitt ämne har svårigheter att fokusera sin informationssökning till relevant material 
och därmed hittar hon eller han antingen oändligt många eller inga referenser alls.23 

Louise Limbergs doktorsavhandling från 1998 har betytt mycket för forskningen 
om informationssökning i Sverige.24 Hon undersökte 25 gymnasieelevers 
informationssökning och inlärning i samband med uppgiften att kunna formulera och 
argumentera för en egen åsikt om Sveriges eventuella EU-medlemskap. Istället för 
att försöka hitta en gemensam modell för informationssökning granskade hon 
variationerna i elevernas sätt att uppfatta informationssökning och 
informationsanvändning enligt en fenomenografisk teoriram. Hon fann tre olika 
kategorier: en grupp elever tolkade informationssökningen som ett sätt att försöka 
finna fakta, en annan grupp uppfattades vilja leta efter information för att välja rätt 
och den tredje tycktes vilja granska och analysera informationen. Eleverna i den 
första kategorin verkade anta att det fanns ett givet svar i informationsmängden som 
de endast behövde spåra. Den andra gruppen verkade resonera utifrån en imaginär 
tabell där de listade informationen för att kunna välja för eller emot EU. Den tredje 
fokuserade på att granska argument och värderingar i informationen. Den sistnämnda 
kategorin ansåg Limberg motsvara den vedertagna synen på 
informationssökningsprocessen medan den första gällde som misslyckad. Limberg 
hävdade att den andra kategorin inte var känd sedan tidigare och kallade den ”en 
relativistisk kunskapsuppfattning på en primitiv nivå” i likhet med utsagan: ”Somliga 
tycker si och andra tycker så. Det gäller att välja.”25 Vidare undersökte Limberg om 
dessa tre olika uppfattningar av informationsprocessen yttrade sig i inlär-
ningsresultaten och ansåg sig finna ett samband. De som uppfattade informa-
tionssökningen i enlighet med det av Limberg s.k. ”normativa” tänkesättet lyckades 
bäst, den första kategorin sämst.26 

En kvantitativ användarundersökning som genomfördes i april 2000 vid Lunds 
universitet utgör enligt min uppfattning ett utmärkt och väl underbyggt komplement till 
min undersökning med sitt kvalitativa angreppssätt. Drygt 3000 studenter, 
doktorander, lärare och forskare frågades i en enkät efter vilka informationsvägar 
som de nyttjade, hur tillfredställda de var med bibliotekens service och hur de 
bedömde sin egen informationskompetens. I rapporten, Biblioteksbarometer 2000 

 
 

23 Seldén, Lars, 1999, Kapital och karriär: informationssökning i forskningens vardagspraktik . 
24 Limberg, 1998. 
25 Limberg, 1998, s. 218. 
26 Limberg, 1998, s. 221. 
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som publicerades i mars 2001, skilde man mellan grundläggande och övergripande 
färdigheter samt för det tredje att kunna navigera i det elektroniska biblioteket. Till 
de grundläggande färdigheterna räknades att hitta i hyllorna, att beställa böcker och 
fjärrlån samt att kunna finna tidskrifter och beställa artiklar. De övergripande 
färdigheterna fastställdes omfatta att följa kunskapsutvecklingen, att kritiskt kunna 
värdera och att göra systematiska sökningar. Färdigheter i att kunna hantera 
elektroniska tjänster exemplifierades med att söka i LIBRIS, LOLITA (Lunds 
universitetsbiblioteks katalog), olika elektroniska databaser, sökmotorer på Internet 
och relevanta artiklar i elektroniska tidskrifter.27 Jag anser att denna uppdelning är 
problematiskt eftersom jag menar att även beställning av böcker och artiklar kan 
omfatta användandet av elektroniska hjälpmedel.  

Informanterna uppgav enligt rapporten att de bedömde sin egen informa-
tionskompetens som väldigt god, med vissa skillnader mellan de tre 
kunskapsområdena och de olika användargrupperna. Samtidigt visade under-
sökningen att den kvalificerade information som erbjuds används på ett begränsat 
sätt. Studenterna letade mest efter litteratur som de hade fått angiven av andra, vilket 
enligt rapporten inte kan leda till att man utvecklar informationskompetens. Lärare 
och forskare däremot använde sig av varierande informationsvägar med fokus på 
informella vägar, vilket för en del medförde ett relativt oberoende av biblioteken. 
Eftersom det tar lång tid att bygga upp dessa informella kontakter installerades dessa 
enligt Biblioteksbarometern innan uppkomsten av Internet och de elektroniska 
tjänsterna. Man menade kunna se två tendenser i separationen av lärare och 
forskares informationsvägar och bibliotekets service. Den ena, som kallades 
”elektronisk frigörelse”, innebär att forskarna inte längre använder sig av traditionella 
bibliotekstjänster eftersom den sökta informationen finns på Internet. Den andra, som 
betecknades som ”elektronisk hjälplöshet”, uppgavs ha till följd att forskarna 
fokuserar på sina informella kontakter och med viss frustration upplever att de inte är 
kapabla att använda de elektroniska bibliotekstjänsterna och söksystemen.28 

Vidare framkom i undersökningen att det existerar skillnader mellan sam-
hällsvetenskap/humaniora respektive teknik/naturvetenskap i hur utbildningen 
förbereder på att självständigt söka information på bibliotek. Även om studenterna i 

 
 

27 Lindberg-Sand, Åsa, 2001, Biblioteksbarometer 2000, Utvärderingsenheten Rapport Nr. 2001:210, 
Lunds universitet, http://www.evaluat.lu.se/publ.htm, hämtad 2001-03-23, s. 55 f. 
 
28 Lindberg-Sand, 2001, s. 13. 
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naturvetenskap/teknik var lika övertygade om att informationskompetens är viktig för 
ett senare yrkesliv så ansåg bara en liten del att informationssökning eller 
biblioteksanvändning var viktig för studierna. I rapporten relaterades studenternas 
informationssökning även till universitetets företrädesvis traditionella pedagogik som 
inte kräver problemorienterat tänkande och självständigt lärande. Man drog den 
omvända slutsatsen att det är svårare att införa problembaserat lärande om 
studenterna inte kan använda biblioteket på ett adekvat sätt. En av 
rekommendationerna som framfördes var att undervisning i informationssökning bör 
integreras i alla utbildningar och även förfinas under hela studietiden.29 Även i den här 
rapporten konstaterades, i likhet med NFIL, att man i detta avseende inte hade nått 
längre än 1995, då man hade genomfört en jämförbar utredning.30 Istället 
konstaterades: 

Om förmåga att använda de elektroniska tjänsterna ses som väsentliga för utveckling av 
informationskompetens i studier, utveckling och forskning, så har biblioteken en mycket 
stor pedagogisk uppgift framför sig.31 

En liknande undersökning som den föreliggande ligger till grund för Eva Ödlunds 
magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap. Hon frågade i kvalitativa 
intervjuer högskolestudenter som skulle skriva en uppsats om deras sätt att söka och 
jämförde detta med den informationssökningsstrategi som har utvecklats av Carol 
Kuhlthau. Hon tog dessutom reda på studenternas uppfattningar om 
användarutbildning och informationskompetens samt deras inställning till 
uppsatsarbetet som del av utbildningen. I sina resultat kunde hon belägga Kuhlthaus 
sökstrategi med enskilda korrigeringar. Vidare kom hon fram till att utbredningen av 
informationskompetens bland studenter är bristfällig.32 

Användarundervisning har livligt diskuterats internationellt och i Sverige. Man har 
insett att handledning i att söka information måste inbegripas i den övriga 
undervisningen istället för att brytas ut. Den bör utgå ifrån studentens behov, 
förutsättningar och uppfattningar och lägga stor vikt på ett kritiskt förhållningssätt till 

 
 

29 Lindberg-Sand, 2001, s. 76. 
30 Lindberg-Sand, 2001, s. 67. 
31 Lindberg-Sand, 2001, s. 57. 
32 Ödlund, Eva, 2000, ISP och uppsats. En kvalitativ studie av Kuhlthaus informationssökningsprocess 
bland uppsatsskrivande högskolestudenter. 
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materialet.33 Kuhlthau anser att användarutbildning bör bli processorienterad. Den 
ska hjälpa studenterna att bli medvetna om egna inlärningsprocesser och användning 
av olika informationskällor för att förbereda de att utnyttja information även i andra 
sammanhang.34 Användarundervisning ses därmed som en del av inlärningsprocessen. 

Kuhlthau undersökte vilka faktorer som förhindrade och vilka som ledde till 
framgång i undervisningsprojekt som integrerade skolbiblioteket som resurs. Hon 
kom fram till att tidsbrist i planeringen, oklara rollfördelningar mellan skolbibliotekarie 
och lärare samt dåligt anpassade uppgifter försvårade genomförandet av dessa 
projekt. Ett allmänt mönster var enligt Kuhlthau att klasserna introducerades i början 
av projektet en eller två gånger i biblioteket för att sedan överlämnas åt sig själv i 
informationssökandet. Skolbibliotekarien fortsatte då, menade Kuhlthau, att hjälpa 
de studenter som besökte biblioteket men var inte längre involverad i presentationen 
av resultaten. Tidsbristen i planeringen kunde enligt Kuhlthau även ha resulterat i de 
problem över ansvarsfördelningen mellan lärare och skolbibliotekarie som uppstod. 
Uppgifterna var ofta inte anpassade för att integrera informationssökningsprocessen 
när skolbibliotekarien inte hade deltagit i planeringen. Instruktioner i att söka 
information skulle endast läggas till vid något lämpligt tillfälle istället för att betraktas 
som en betydelsefull komponent i lärandet.  

De aspekter som bidrog till framgång av liknande projekt var svårare att urskilja 
enligt Kuhlthau. I en studie som sträckte sig över fem år samlade hon in åsikter av 
personal i en skola nära New York som var involverad i att bygga upp undervisning 
med fokus på informationssökning. Hon kom fram till att varje person i teamet som 
bestod av administrativ personal, lärare och skolbibliotekarie precis kunde definiera 
vad de skulle göra. Lärarna ansvarade för uppgiftens kontext och dess innehåll. 
Uppgiften utformades i samarbete med skolbibliotekarien runt 
informationssökningsprocesser som hade presenterats i början. Personalen stämde 
överens i synen på eleverna som kunskapsrika individer. Deras gemensamma mål var 
att motivera eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande och att förbereda dem för ett 
livslångt lärande. Slutligen var personalen även beredd att experimentera med 
undervisningsmetoder och ville inte hålla fast vid gamla strukturer. Istället för 
lektioner som erbjöd för mycket information vid fel tidpunkt koncentrerade man sig 

 
 

33 Lantz, Agneta, 1996, ”Informationskompetens – ett centralt utbildningsmål för den högre utbildningen”, 
föredrag presenterat vid NVBF-konferensen Informationskompetens och Användarutbildning, Linköping 
electronic articles in computer and information science, vol. 2, 1997, nr. 10, 
http://www.ep.liu.se/ea/cis/1997/010/02, hämtad 2000-12-14. 
34 Kuhlthau, 1993a, s. 167. 
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på mindre instruktionstillfällen om aktuella problem. Kuhlthau drog slutsatsen att 
undervisning som kretsar kring informationskompetens förutsätter en gemensam 
filosofi om lärandet.35 Även om Kuhlthau inte använde sig av begreppet 
informationskompetens menar jag att hennes forskning innehåller de idéer som jag 
anser ligga bakom begreppet. 

Att använda olika informationskällor motsvarar en syn på lärandet som 
sammanfattas i begreppet resource-based learning, på svenska resursbaserat 
lärande. Såväl ALA som Doyle förknippar informationskompetens med denna form 
av lärandet, där informationskällan inte längre väljs av läraren utan av studenten 
själv.36 Detta medför enligt den amerikanska biblioteksforskaren Breivik en större 
motivation då materialet kan anpassas efter egna önskemål och nivåer såväl som det 
är verklighetsanknutet.37 I anslutning till detta menade den svenska pedagogen Roger 
Säljö att läroböcker innehåller texter som skapades speciellt för lärandet och läsas 
med avsikten att lära. Lässituationen blir konstlad och leder till förhållningssätt till 
texten som inte förekommer utanför lärandemiljöer.38 Lärandet stannar vid ytan och 
tränger inte i djupet, istället för att vilja förstå textens innehåll frestas man att lära sig 
den utantill. Att sätta fenomen i ett större sammanhang beskrivs även som en holistisk 
uppfattning i motsats till en atomistisk hållning där man koncentrerar sig på att 
begripa enskilda delar. Detta begreppspar närmar sig dikotomin ytlig och djup 
inlärning.39 

Wilson lokaliserade jämte många mindre tre stora problem vid utvecklandet av 
informationskompetens hos elever: att integrera informationskompetens i annan 
undervisning som dessutom bäst skulle bedrivas ämnesövergripande, lärare-
bibliotekarie-relationen där revirtänkande härskar och slutligen lärarnas egen 
bristande informationskompetens.40  

I Storbritannien har man omsatt idén om resursbaserat lärande och skapat 
Learning Centres vid olika universitet. Enligt Lidia Westerbergs magisteruppsats 
förefaller dessa bibliotek vid ytlig betraktning vara alldeles vanliga boksamlingar med 
påfallande många datorer. Utmärkande för Learning Centres är istället 
arbetsmetoden och universitetets kultur med studenternas självständiga lärande i 

 
 

35 Kuhlthau, 1993b. 
36 ALA, 1989 och Doyle, 1997, s. 34. 
37 Breivik, 1998, s. 32. 
38 Säljö, Roger, ”Att lära genom att läsa”, i Marton, Ference (red.), 1986: Hur vi lär, s. 123. 
39 Marton, Ference & Säljö, Roger, ”Kognitiv inriktning vid inlärning”, i Marton (red.), 1986, s. 56–80. 
40 Wilson, 1997, s. 65. 
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centrum och undervisning som bygger på en dialog mellan student och lärare. 
Malmös högskolebiblioteksledning har tagit intryck av detta arbetssätt.41  

Teori och begreppsdiskussion 
I Sverige började man på allvar diskutera begreppet informationskompetens i 
samband med BIBSAMs utredning om högskolebibliotek, vars slutrapport skrevs 
1996 av Jan Hagerlid. Informationskompetens är enligt honom den svenska 
översättningen av det engelska begreppet Information Literacy. I utredningen 
kräver han att informationskompetens, som han anser motsvarar ”förmågan att söka, 
kritiskt värdera och kreativt utnyttja information”, skrivs in i alla högskolors 
måldokument. Dessutom menar han att högskolelärarnas informationskompetens bör 
utvecklas och uppdateras.42  

Internationellt är ordet emellertid betydligt äldre. Enligt den amerikanska 
universitetsbibliotekarien Hannelore B. Rader används ALA:s definition av 
informationskompetens internationellt som utgångspunkt.43 Denna definition 
publicerades redan 1989.44 

Definitionen av en informationskompetent person från den amerikanska 
forskaren Christina S. Doyle utgör den teoretiska ramen för denna uppsats.45 Enligt 
henne kännetecknas en informationskompetent människa av följande egenskaper och 
färdigheter: 

Hon eller han  

1. är medveten om att korrekt och komplett information är utgångspunkten för att 
kunna fatta intelligenta beslut 

2. uppmärksammar behovet av information 
3. formulerar frågor som baseras på informationsbehovet 
4. identifierar potentiella informationskällor  
5. utvecklar framgångsrika sökstrategier 

 
 

41 Westerberg, Lidia, 2000, Learning Centres – vägen till ett framgångsrikt lärande?: en komparativ 
studie mellan Trollhättan, Malmö högskolebibliotek och Adsetts Centre vid Sheffield Hallam University. 
42 Hagerlid, 1996, s.38 och s.33. 
43 Rader, Hannelore B., 1996, ”User Education and Information Literacy for the next Decade: An 
International Perspective”, RSR: Reference Services Review; 24:2 s. 74. 
44 ALA, 1989. 
45 Definition: i vid bemärkelse antingen en begreppsbestämning eller en avgränsning av ett språkligt 
uttrycks betydelse eller användning. (NE mulitmedia juni 2000) 
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6. skaffar sig tillgång till information under beaktande av datorbaserade och andra 
tekniker 

7. utvärderar information 
8. organiserar information för praktiskt användning 
9. integrerar information i den redan befintliga kunskapsmassan 
10. använder information i kritiskt tänkande och vid problemlösning.46  

Informationskompetens innebär således enligt Doyle en grundläggande beredskap att 
vilja använda information för att lösa problem samt dessutom färdigheter i att finna 
och tillägna sig informationen för att omvandla den till kunskap och handlingsförmåga. 

Det verkar finnas många likheter mellan hennes beskrivning och definition och 
informationssökningens sju steg vilka utvecklades av svenskläraren Margareta 
Swenne tillsammans med bibliotekarien Elsa Gómez. Deras infor-
mationssökningsmodell sammansätts av förmågan att ställa frågor och planera framåt, 
förmågan att söka information, att använda det framtagna materialet, att jämföra, 
värdera och välja information, förmågan att sammanställa och organisera information, 
förmågan att presentera och kommunicera informationen och slutligen att utvärdera. 47  

Doyle anlägger emellertid ett vidare perspektiv där redan medvetenhet om att 
information är nyttig och behövs för att lösa problem räknas som del av 
informationskompetens. Dessutom fokuserar Doyle mer på användningen av 
information. Jag använder Doyles definition av informationskompetens för att 
strukturera och diskutera lärarstudenternas informationssökning. Jag menar att 
definitionen kan indelas i tankestrukturer före informationssökning, utförandet av 
informationssökningen och tankestrukturer efter informationssökning. De första två 
egenskaperna gäller enligt min uppfattning inställningen till information. Egenskaperna 
tre till sex beskriver, menar jag, informationssökningen och egenskaperna sju till tio 
motsvarar informationsanvändningen.  

Utvecklingen av begreppet informationskompetens tycks enligt Limberg ha 
medfört en förskjutning av forskningsintresset från informationssökningsprocesser till 
informationssökning som personlig färdighet vilken utgör en förutsättning för det 
livslånga lärandet.48 Det är denna perspektivförskjutning som Christine Bruce vänder 

 
 

46 Doyle, 1994, s. 3, övers. av uppsatsförfattaren. 
47 Gómez, Elsa och Swenne, Margareta, 1996, Aktivt lärande med skolbibliotek: Idéer och metoder för 
lärare och bibliotekspersonal i grundskolan, s.45. 
48 Limberg, 1998, s. 30. 
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sig emot. Hon vill med sin avhandling bidra till ett paradigmskifte och ersätta Doyles 
enligt henne beteenderelaterade modell med en relationsbetonad modell.49 I motsats 
till Doyle anser hon att informationskompetens varken kan definieras eller mätas, utan 
den kan endast beskrivas. Beskrivningen bör inte fästas vid personliga egenskaper 
utan vid olika uppfattningar av begreppet, vilket omfattar en framställning av subjekt-
objekt relationer. Hon använder fenomenografi som teoretisk utgångspunkt och 
fokuserar därmed på användarens perspektiv.50 Bruce menar i enlighet med 
fenomenografin att den kvantitativa frågan ”hur mycket man har lärt sig” är irrelevant i 
inlärningssammanhang. Frågan som måste ställas är kvalitativ och lyder istället ”vad 
har man lärt sig”? Hon ser denna fenomenografiska synvinkel på infor-
mationskompetens med fokus på användaren som alternativ till den av Doyle 
nyttjade så kallade delfimetoden, där man frågar koryfeer som tillsammans utarbetar 
ett ställningstagande.51 Jag utgår ifrån Doyles teori eftersom jag i likhet med henne 
antar att informationskompetens bygger på färdigheter som kan fastställas. 

Jag anser det viktigt att klargöra min egen förförståelse av vissa begrepp som 
allmänt används men som ofta förstås på olika sätt. 

Information 
Information i sig betraktar jag inte som betydelsebärande utan betydelsen tillkommer 
i mötet med mottagaren som omvandlar information till kunskap. I min uppsats 
använder jag begreppet information som en av olika möjliga förutsättningar för att 
kunna uppnå kunskap. 

Kunskap 
Kunskap består enligt läroplanen för frivilliga skolformer (lpfö94) av faktakunskaper 
(överensstämmer med information), förståelsekunskap (en teoretisk kunskap som 
förstår information), färdigheter (praktisk kunskap) och förtrogenhet (tidigare 

 
 

49 Bruce, 1997, s. 1, paradigm: Enligt Thomas Kuhn anger ett paradigm implicit hur forskningsobjektet 
skall förstås, vilka teorier, metoder och observationer som är relevanta och riktiga samt kriterier för god 
vetenskap. Forskningen utifrån ett paradigm bildar en tradition, där teoriutveckling och även 
uppfattningen av yttervärlden är styrd av de problem paradigmet anger som centrala. 
(Nationalencyklopedin multimedia juni 2000). 
50 Bruce, 1997, s. 13. 
51 Begreppsdefinitionen ur Nationalencyklopedin multimedia juni 2000. 
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erfarenheter som leder till tyst kunskap).52 I uppsatsen utgör kunskap målet för 
informationskompetens. 

Informationssökning 
Informationssökning betecknar i uppsatsen alla handlingar med målet att få tillgång till 
information. Jag anser att informationssökning är beroende av individens färdigheter, 
situationen och den konkreta uppgiften.  

Informationskompetens 
Informationskompetens är ett sammansatt begrepp som redan ingående diskuterats 
ovan. Informationskompetens slår enligt min uppfattning en brygga mellan information 
och kunskap. Jag menar att det krävs färdigheter för att denna process ska lyckas 
som till viss del kan mätas. Datorkompetens och bibliotekskunskap tillhör 
informationskompetens samtidigt som jag vill poängtera att de endast utgör delar av 
komplexet. Informationskompetens förutsätter vissa färdigheter i att kunna använda 
en dator och kunskaper om bibliotekets hyllsystem och bibliografiska hjälpmedel.  

Rent språkligt är det inte alldeles självklart att använda ordet informations-
kompetens. Man kan bli kompetent i något men man kan däremot inte undervisa i 
kompetens. Eftersom ordet ändå används på detta sätt i några texter kommer jag att 
överta formuleringen ”att undervisa i informationskompetens”. 

Att informationskompetens är en lämplig översättning av information literacy 
kan ifrågasättas. I uppsatsen anslutar jag mig emellertid denna tolkning eftersom 
uttrycket ligger till grund för den svenska diskussionen om information literacy.  

Syfte och frågeställningar 
För att kunna inse värdet av att utnyttja informationsresurser utöver läroböckerna 
och för att kunna undervisa i informationshantering är det fördelaktig om lärare själva 
är medvetna om behovet av informationskompetens, dess innebörd och funktion. 
Den skotska biblioteksforskaren Kay Wilson påpekade att ”/…/if teachers fail to 
understand the value and relevance of information skills for themselves as learners, 
this creates problems in developing those skills in their pupils.”53 Lärarstudenter som 

 
 

52 Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994 (Lpf94), s. 9, på skolverkets hemsida, 
http://www.skolverket.se/pdf/lpf94.pdf , hämtad 001-04-05. 
 
53 Wilson, 1997, s. 72. 
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inte förstår meningen med att söka, värdera och använda material för egen del, som 
alltså inte är övertygade om informationens omfattande roll i sin egen vardag, kan inte 
heller lära ut dessa färdigheter. Utan ett eget engagemang lyckas man inte heller 
motivera sina elever. Det räcker emellertid inte med att lärarstudenterna är 
informationskompetenta utan de måste även kunna förmedla dessa färdigheter. 
Lärarstudenterna måste alltså även ha kunskaper i att lära ut informationssökning och 
-användning. 

Lärarstudenternas inställning till vad som är viktigt eller ej i sin egen och 
gymnasieelevers lärande påverkas av lärarutbildningens lektorer. Därför anser jag det 
värdefullt att även undersöka några lektorers sätt att informera sig samt vilken 
betydelse de tillskriver informationskompetens i sin undervisning.  

Syftet med denna uppsats är att kartlägga på vilka sätt man söker och använder 
information vid lärarutbildningen samt vilken uppfattning om informationskompetens 
man har. Vidare är syftet att belysa vilken utbildning i informationsdidaktik som 
erbjuds och var informationskompetens kan placeras i gymnasieskolor. 

Målet är att få veta vilken roll informationskompetens spelar vid lärarut-
bildningen. 

I min undersökning antar jag att informationskompetens manifesterar sig i 
särskilda sätt att gå tillväga när man söker och använder information i problemlösning 
och lärande. Jag kommer att utgå ifrån följande frågeställningar: 

• Hur söker informanterna material inför en specifik uppgift? Vilka faktorer 
påverkar deras tillvägagångssätt? 

• Vilken betydelse tillskriver informanterna informationskompetens? Får 
lärarstudenterna lära sig att lära ut informationskompetens? 

• Vem ska ta hand om undervisningen av informationskompetens i skolan? 
Vilken roll bör skolbiblioteken och skolbibliotekarien ha enligt infor-
manterna? 

Källmaterial, metod och avgränsningar 
I min undersökning begränsar jag mig till gymnasielärarutbildningen i Uppsala. 
Gymnasiet ska fungera som förberedning för yrkeslivet eller universitetsstudier. 
Därför är det enligt min uppfattning betydelsefullt att eleverna tillägnar sig 
informationskompetens senast under sin gymnasietid. Skolans ansvar upphör senast 
efter gymnasietiden. Om gymnasielärarna inte åtar sig att fortsätta bygga på den 
informationskompetens som eleverna eventuellt har utvecklat under tidigare 
skolundervisning kommer detta att utgöra ett hinder i elevernas fortsatta liv i 
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informationssamhället, menar jag. Det tycks således speciellt viktigt att just 
gymnasielärarna äger en gedigen informationskompetens och att de därutöver är 
kunniga i att lära ut dessa informationsfärdigheter. Lärarna borde medvetet gestalta 
sin undervisning med hänseende till olika informationskällor istället för enbart till 
läroböcker som snabbt föråldras och som eleverna förmodligen inte kommer att 
använda i yrkeslivet. Förutsättningar bör skapas för att eleverna lämnar 
gymnasieskolan som informationskompetenta medborgare. Dessutom är 
gymnasieelever mera mogna att arbeta självständigt än tidigare åldersgrupper och 
därmed mera i behov av informationskompetens. Därför valde jag att begränsa mig 
till gymnasielärarutbildningen i denna undersökning. 

Undersökningen är främst inriktad på lärarstudenternas informationssökning i 
samband med uppgiften att skriva ett examensarbete. Även lärarstudenternas 
inställning till informationskompetens uppmärksammas. Att jag bestämde mig för 
Uppsala som undersökningsort beror bl.a. på att lärarstudenterna där skriver sina 
examensuppsatser på våren. Jag uppfattar det som en stor fördel om 
lärarstudenterna själva är i behov av att söka information för att kunna undvika en 
konstruerad uppgift med eventuellt missledande resultat som följd. 

Som komplement till lärarstudenterna valde jag att inbegripa några didak-
tiklektorer i min undersökning eftersom jag antar att de har den närmast liggande 
anknytningen till studenternas framtida undervisningsämnen. Att granska 
didaktiklektorernas sätt att söka och förhålla sig mot information tjänade som 
referensram för lärarstudenternas informationskompetens. Det påverkar enligt min 
mening lärarstudenternas prioritering av frågan om didaktiklektorerna själva är 
informationskompetenta och tar hänsyn till informationskompetens i sin undervisning 
eller ej. Jag hoppades att även lektorerna behövde leta information för egen del för 
att närma mig en realistisk situation. 

Vilken roll lärarinstitutionens bibliotek innehar i utbildningen uppfattades så 
småningom vara intressant för undersökningen, så att även en bibliotekarie ingår. 

Undersökningen består av observationer och anslutande kvalitativa intervjuer. 
Att enbart genomföra intervjuer skulle kunna missgynna de personer som inte är 
vältaliga. Observationer har den fördelen att man inte är hänvisad till det som 
informanterna säger utan själv kan övertyga sig om hur de verkligen gör. En annan 
fördel är att man ”/…/kan studera beteenden och skeenden i ett naturligt 
sammanhang i samma stund som de inträffar” enligt pedagogerna Runa Patel och Ulla 



 
 

21 

Tebelius.54 Samtidigt finns det en viss risk att min närvaro kommer att påverka 
informationssökningen och att min egen förförståelse begränsar min 
observationsförmåga. Enligt den engelska pedagogen Jack Sanger utgör det säregna 
sättet att förnimma och handla en felkälla i observationer, vilket kallas ”bias”. Vid en 
observation bör detta inräknas så att man betraktar det vanliga med nya ögon, vilket 
jag försökte att tänka på under observationerna.55 

Jag avsåg att först iaktta intervjupersonernas informationssökning för att direkt 
efter byta till ett mera avskilt rum för att genomföra intervjuerna. Jag inledde 
intervjuerna med frågor efter informanternas motivation för sitt tillvägagångssätt. Där 
observationerna genererade hur informanterna sökte material inför en specifik uppgift 
kunde intervjuerna förmedla varför de valde denna informationssökningsmetod. 
Frågeformuläret utvecklades i anknytning till såväl Doyles definition som Limbergs 
och Kuhlthaus undersökningar och även Bytoft-Nyaas föredrag om 
informationskompetens.56 Därefter fortsattes intervjun med mer öppna frågor om 
informanternas uppfattning om informationskompetens och bibliotekariens yrkesroll i 
skolan. Jag ansåg det viktigt att inte använda begreppet ”informationskompetens” 
under den första fasen av undersökningen eftersom jag antog att ordet ”kompetens” 
möjligtvis kunde skapa rädsla och krav som eventuellt hade kunnat påverka 
informanternas svar. 

Jag har genomfört en pilotstudie med en studiekamrat som inte är insatt i mitt 
ämne vilket har lett till några förändringar i frågeformuläret. 

Jag tog kontakt med gymnasielärarutbildningens studierektor och bad att få ta del 
av lärarstudenternas adresser och ämneskombinationer. Med detta underlag 
skickade jag e-post till de 53 lärarstudenter som är anslutna till universitets 
studentdatanät och fick fyra positiva svar. Efter en påminnelse kunde ytterligare en 
lärarstudent tänka sig att ställa upp. Tre lärarstudenter avböjd på grund av att de 
ansåg inte behöva leta information. Den ena ville ta lätt på uppgiften efter att ha 
skrivit en större uppsats och avsåg att framförallt stödja sig på källmaterialet. Den 
andra menade att kravet inte var att komma med något nytt, och att hon framförallt 
skulle utvärdera sin undersökning, och den tredje tänkte analysera läroböcker och 
utnyttja intervjuer. Den låga svarsfrekvensen kunde senare förklaras med att många 

 
 

54 Patel, Runa och Tebelius, Ulla, 1987, Grundbok i forskningsmetodik, Lund, s. 93. 
55 Sanger, Jack, 1996, The Compleat Observer? A field research guide to observation, London, s.7,8. 
56 Limberg, 1998, Kuhlthau, 1993a, Eli Bytoft-Nyaas, 1998, Informationskompetens – ditt körkort på de 
elektroniska motorvägarna, föredrag på Online Information Scandinavia 98, på Bibliotekshögskolan i 
Borås hemsida: http://www.hb.se/bib/skriva/infkom.htm, hämtad 2000-11-08.  
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studenter använder andra e-postadresser som är lättare att komma ihåg än det namn 
och sifferkombination som universitetet delar ut.  

I början på januari presenterade jag mitt uppsatsprojekt efter en föreläsning där 
alla lärarstudenter skulle delta. Jag delade dessutom ut en kort beskrivning av 
undersökningen och listor där intresserade erbjöds möjlighet att anteckna sitt namn 
och sin adress, vilket dock inte gav något resultat. 

Slutligen ringde jag och fick tag på ytterligare sex lärarstudenter som kunde tänka 
sig att ställa upp på min undersökning. Jag försökte fördela telefonsamtalen så att jag 
skulle få ett möjligt brett ämnesspektrum. Jag talade med 21 lärarstudenter varav 
femton tackade nej. Tre av dessa studenter hade inte påbörjat arbetet, fem tackade 
nej utan att ange skäl och ytterligare fem tackade nej på grund av tidsbrist. Två 
angav att de inte behövde leta information, den ena skulle få litteraturtips från 
handledaren och den andra skulle bara genomföra en enkät. En student hade letat 
information och inte hittat någonting, hans sökning gav enligt honom för många träffar. 
Han ville vänta på att handledaren kom med bokförslag.  

Under läsåret 2000/2001 var 175 studenter inskrivna på gymnasielärarut-
bildningen. Tolv lärarstudenter ingick i min undersökning, varav sex kvinnor och sex 
män. Det visade sig vara svårare att per telefon få kvinnliga lärarstudenter att ställa 
upp på min undersökning. Jag ringde till tretton kvinnor och fick ett positivt svar, mot 
telefonsamtal med åtta män där jag fick fem positiva svar. Via e-post avtalades 
däremot möten med fyra kvinnliga och endast en manlig lärarstudent, vilket slutligen 
ledde till lika många kvinnliga som manliga deltagare. En jämn könsfördelning i 
undersökningen motsvarade inte förhållandena på gymnasielärarutbildningen, där 62 
procent var kvinnor och 38 procent män av de studenter som skulle skriva ett 
examensarbete till våren 2001. 

Betydelsefullt för undersökningen var att få ta del av så många olika ämnen som 
möjligt för att eventuellt kunna dra slutsatser om huruvida informations-
sökningsvanorna skiljer sig mellan studenter som läser olika ämnen. De deltagande 
lärarstudenterna representerade fjorton ämnen: samhällskunskap, historia, 
religionskunskap, svenska, engelska, franska, latin, ekonomi, psykologi, matematik, 
geografi, biologi, naturkunskap och datakunskap. Några ämnen lästes av flera 
studenter: fem uppvisade svenska i sin ämneskombination, tre lärarstudenter läste 
samhällskunskap, två vardera studerade religionskunskap, historia eller 
naturkunskap. I undersökningen saknades efter resultatlösa försök studenter med 
ämnena tyska, spanska, fysik och kemi. Kemi ingår emellertid som delämne i 
naturvetenskap, där man läser 20 poäng kemi, 40 poäng biologi och 20 poäng 
geovetenskap som ämnesstudier. En av studenterna med ämnet naturvetenskap 
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fokuserade på kemi i sitt examensarbete. Underlaget täckte alltså de flesta ämnena 
som erbjuds på gymnasielärarutbildningen. 

19 didaktiklektorer kontaktades via e-post. En påminnelse skickades ut. Sex 
lektorer tackade nej; varav en var bortrest och fyra inte hade tid. Två lektorer kunde 
tänka sig att delta, två andra tackade ja under ett telefonsamtal. De övriga 
didaktiklektorerna svarade inte. 

När jag hade genomfört ett antal intervjuer blev jag dessutom intresserad av 
bibliotekets roll i gymnasielärarutbildningen, så jag intervjuade dessutom Pia Bodå, 
som är enhetschef för lärarinstitutionens bibliotek.  

Några kompletteringar till intervjuerna inhämtades via e-post. 
Sammanlagt omfattade undersökningen således tolv lärarstudenter, fyra di-

daktiklektorer och en bibliotekarie. Jag beräknade 1½ timme per observation och 
intervju tillsammans, ett tillfälle avkortades efter önskemål av lärarstudenten och 
intervjun med bibliotekarien varade i 45 minuter därför att jag utelämnade 
observationen och ställde andra och färre frågor. Allmänt blev de senare intervjuerna 
inte lika omfattande som de första, även på grund av att jag mera fokuserade på 
mina frågor och inte längre var i behov av bakgrundsinformation om 
lärarutbildningen. Frågorna fick vid varje intervjutillfälle anpassas till studenternas fas i 
uppsatsskrivandet. 

Jag övergav så småningom ett förberett observationsprotokoll på grund av att 
det var svårt att i förväg avgränsa informanternas informationssökning. Istället 
antecknade jag på ett tomt papper vad undersökningspersonen skrev in i datorn 
respektive vilken handling som utfördes. Intervjuerna spelades in och skrevs i det 
närmaste ordagrant ut för att jag noga skulle kunna analysera texten. 

Det visade sig vara värdefullt för mig att själv vara inbunden i ett uppsatsprojekt 
som krävde informationskompetens samtidigt som jag genomförde undersökningen. 
Många av informanternas utsagor kunde jag därför relatera till mina aktuella 
erfarenheter. 

I intervjuerna togs även lärarutbildningens reform upp som träder i kraft fr.o.m. 
hösten 2001. Det uppenbarade sig att ingen av informanterna kunde svara på frågan 
om informationskompetens hade tillskrivits betydelse i utformningen av reformen. 
Frågan kändes således inte längre relevant när jag sammanställde källmaterialet. 
Därför har jag avstått från att redovisa svaren. Några frågor har fått större utrymme i 
redovisningen. Andra frågor förekommer däremot inte alls, dels för att de endast 
syftade på att generera bakgrundsinformation och dels för att de inte längre fyllde 
någon funktion i den slutliga presentationen. 

I framställningen bortsåg jag ifrån ett genusperspektiv. Det beaktades inte heller 
eventuella åldersskillnader. Med detta ville jag inte poängtera att dessa synvinklar 
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saknade betydelse utan att jag upplevde informanternas utbildningsbakgrund och 
tidigare erfarenheter i informationssökning som mera centralt för min undersökning. 

Som synonym för gymnasielärarstudenter förekommer lärarstudenter eller 
studenter i redogörelsen av undersökningen. 

Observations- och intervjutillfällena 
Undersökningen med lärarstudenterna genomfördes i januari och början av februari 
2001. Studenterna fick själva välja var de ville söka information och genomföra 
intervjun eftersom jag ansåg det vara värdefullt att undersökningen ägde rum i en för 
informanterna trygg miljö. Två studenter bestämde sig för universitetsbiblioteket 
Carolina Rediviva, två bjöd mig hem till sig och sju studenter valde ILU.  

Jag observerade lärarstudenternas informationssökning inför deras exa-
mensarbete på biblioteket respektive deras dator hemma. Två lärarstudenter 
intervjuades samtidigt som ämnade arbeta tillsammans. Båda deltog i intervjun medan 
endast en utförde den observerade informationssökningen, där den andra bidrog 
med förslag om sökord och ingångar. I intervjun svarade ibland en student för båda 
tillsammans när det gällde deras gemensamma arbete. Vid ett undersökningstillfälle 
fungerade inte uppkopplingen. Vid ett annat tillfälle märkte jag inte förrän efteråt i 
intervjun att respondenten hela tiden berättade om en uppgift han skulle skriva för en 
valfri kurs, istället för om sitt planerade examensarbete. Detta kunde delvis 
korrigeras under samtalet, men observationen repeterades inte. Tre studenter 
upprepade en tidigare sökning, vilket visade sig vara ofördelaktig eftersom 
informationssökningen inte togs på allvar av studenterna själva och därmed inte gav 
någon helt realistisk bild av deras vanliga beteende. Undersökningen angående 
lärarstudenterna omfattar således tolv lärarstudenter, elva examensarbeten och tio 
observationstillfällen. 

Vidare skulle två av dessa elva examensarbeten slås samman med en uppgift 
inom en annan fristående kurs. Dessa studenter hade valt en kurs som innebar en 
resa till Indien och skulle alltså även samla in material där för att utföra en jämförande 
studie. Examensarbetena skulle då totalt omfatta tio poäng vardera.  

De första fyra intervjuerna på ILU genomfördes efter lärarstudenternas förslag i 
en korridor vilken mer och mer visade sig vara för högljudd. Tre intervjuer blev 
negativt påverkade av detta så att både respondenten och jag blev distraherade av 
omgivningen. För de tre följande intervjuerna letade jag rätt på tomma klassrum. 

Intervjuerna med de fyra didaktiklektorerna genomfördes i januari, februari och 
mars 2001 på deras kontor på lärarutbildningen. En av lektorerna avstod från att 
genomföra en sökning med hänvisning till tidsbrist. Vid inspelningen av en intervju 
uppstod tekniska problem med följden att enstaka meningar inte kan urskiljas. Detta 
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begränsade sig emellertid till början av intervjun, då jag frågade efter didaktiklektorns 
bakgrund. Därför är inverkan på undersökningens resultat obefintlig. 

Bibliotekarien utfrågades i februari 2001 på hennes arbetsplats. 
Ingen av informanterna önskade att få vara anonym. Samtidigt försäkrade jag att 

inte namnger någon. Jag påpekade för didaktiklektorerna att de på grund av sin 
funktion ändå kunde urskiljas, vilket togs emot med jämnmod. Bibliotekarien 
tillfrågades som offentlig person. Hon var dessutom införstådd att jag uppgav hennes 
namn. Alla informanterna accepterade att intervjuerna spelades in. 

Disposition 
Under rubriken ”Förutsättningar” behandlas frågan om informationskompetens 
omnäms i de måldokument som styr högskoleutbildning allmänt, lärarutbildningarna 
speciellt och gymnasieskolans undervisning. Jag beskriver dessutom lärarutbildningen 
i Uppsala, lärarinstitutionens bibliotek och dess roll i utbildningen samt vilka krav som 
ställs på examensarbeten.  

I undersökningsdelen framställer jag först lärarstudenternas examens-arbeten i 
samband med den av mig observerade informationssökningen och intervjusvaren för 
att ge en sammanhängande bild av de enskilda lärarstudenterna. Därefter struktureras 
och diskuteras lärarstudenternas intervjusvar enligt Doyles beskrivning av tio 
egenskaper hos en informationskompetent person. Jag analyserar om dessa tio 
egenskaper finner uttryck i lärarstudenternas sätt att gå tillväga för att hitta 
information. Avsikten är att få en uppfattning hur kunniga lärarstudenterna är, på 
vilket sätt de har funderat kring informationsfrågor och hur medvetna de är om 
informationens betydelse för deras examensarbete. Jag preciserar de egenskaper 
som jag upplever som oklara i varje enskilt avsnitt. Delvis utgår jag i detta ifrån ett 
exempel om telekommunikation som Doyle använder, delvis tar jag hjälp av Bytoft-
Nyaas text om informationskompetens.57 Vid en del egenskaper lägger jag min egen 
tolkning till grund. Efter beskrivningen av de första sex egenskaperna infogar jag en 
sammanställning av lärarstudenternas informationssökning vilken omfattas av ob-
servationen. I anslutning till detta redogör jag för de sista fyra egenskaper som enligt 
min uppfattning ändrar fokus och koncentrerar sig på användningen av informationen. 
Dessa egenskaper har mer spekulativ karaktär eftersom informanterna inte hade 
börjat använda sitt material.  

 
 

57 Bytoft -Nyaas, 1998 och Doyle, 1997, s. 34. 
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För att inte förlora översiktligheten i framställningen valde jag att avstå från att 
även infoga didaktiklektorernas informationssökning i Doyles definition. 
Undersökningens fokus riktar sig dessutom på lärarstudenterna. I anslutning till 
Doyles struktur presenterar jag didaktiklektorernas informationssökning Därefter 
analyserar jag vilka faktorer som kan tänkas ha påverkat informanternas 
tillvägagångssätt. Slutligen redovisar jag informanternas syn på informa-
tionskompetens samt deras uppfattning av informationskompetensens placering i 
skolan. 

Förutsättningar 

Informationskompetens i offentliga handlingar 
I en ny statlig utredning befästas informationskompetensens betydelse för den högre 
utbildningen. I utredningen utformades ett förslag till en ändring av högskolelagen:  

Den grundläggande högskoleutbildningen skall, utöver kunskaper och färdigheter, ge 
studenterna förmåga till självständig och kritisk bedömning, förmåga att självständigt 
urskilja, formulera och lösa problem, förmåga att möta förändringar i arbetslivet och förmåga 
att följa kunskapsutvecklingen, allt inom det område utbildningen avser. Utbildningen skall 
också utveckla studenternas förmåga att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå 
samt att kommunicera muntligt och skriftligt även med personer utan specialkunskaper 
inom området.58 

Nytt i förslaget är formuleringen att utbildningen ska generera färdigheter i att kunna 
söka, värdera och kommunicera kunskap. Även om begreppet som används i 
utredningen är kunskap och inte information anser jag att det finns en tydlig koppling 
till informationskompetensens innebörd. Den term som i utredningen betecknar 
datorns del i utbildningen är numera ICT, på svenska IKT, informations- och 
kommunikationsteknik. I ett avsnitt redogörs för lärosätenas uppfattning av IKT:s 
fördelar, som bland annat består i att  

/.../utvecklingen av Internet gör att all slags information blir tillgänglig, och att bibliotekens 
roll förändras radikalt. Sökbara informationsbaser blir i det sammanhanget ett hjälpmedel 
som kan bidra till att utveckla undervisningen.59 

 
 

58 SOU 2001:13 Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen: Betänkande från Utredningen om 
pedagogisk förnyelse av den högre utbildningen; s. 25. 
59 SOU 2001:13, s. 118. 
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Här anser jag att bibliotekens roll tydligt förankras i lärandet. Biblioteken till-
handahåller resurser som enligt utredningen utgör en möjlighet att förändra 
kunskapsförmedlingen. Vidare kom man fram till att ”/.../biblioteken har fått nya 
funktioner och alltmer blivit en integrerad del i studieprocessen./.../ Bibliotekarierna 
utvecklas till kvalificerade handledare i informationsförsörjning.”60 Biblioteken och 
bibliotekarien har fått en uttalad pedagogisk uppgift. 

I målbeskrivningen för det nuvarande gymnasielärarexamen återfinns angående 
informationskompetens att studenten skall ha  

/.../förmåga att använda datorer och andra informationstekniska hjälpmedel för egen 
inlärning och kunskap om hur dessa hjälpmedel kan användas i undervisningen av barn 
och ungdomar/elever.61 

I reformeringen av lärarutbildningen, som träder i kraft till höstterminen 2001, har 
denna del i examensbeskrivningen strukits. Istället för tolv olika lärarexamina ska det 
finnas en allmän lärarexamen. Informationskompetens kan utläsas ur följande 
formuleringar: enligt målen ska studenten kunna 

-organisera begrepp, principer och information i omvärlden för att möjliggöra 
kunskapsbildning inom de ämnen/ämnesområden utbildningen avser /.../  

-orientera sig om, analysera och ta ställning till allmänmänskliga frågor och förändringar i 
omvärlden62 

Tydligare framträder krav på informationskompetens i bakgrundsbeskrivningen av 
lärarens förändrade yrkesroll. Där kan man läsa: 

I ett informations- och kunskapsrikt samhälle, där information och kunskap dessutom är 
lättillgängliga, kommer lärarens roll och arbetsuppgifter att förändras. Snarare än att enbart 
överföra information måste läraren utveckla förmågan att utvärdera och kritiskt granska 
såväl information i sig som hur barn, ungdomar och vuxenstuderande omvandlar denna till 
kunskap.63 

Här läggs tyngdpunkten på att kunna förhålla sig kritiskt till information. Man 
resonerar kanske så att man inte behöver poängtera färdigheter i informationssökning 

 
 

60 SOU 2001:13; s. 132. 
61 SOU 1999:63 Att lära och leda: en lärarutbildning för samverkan och utveckling, Lärarutbildningéns 
slutbetänkande, s. 435. 
62 SOU 1999:63, s.185. 
63 SOU 1999:63, s. 11. 
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eftersom informationen anses vara lättillgänglig. Även om informationskompetens inte 
nämns som begrepp är dess bakomliggande tankar enligt min tolkning inarbetade i 
måldokumenten. Man anser att lärarstudenterna bör bli informationskompetenta. 

Vilka krav ställs på gymnasieelever angående informationskompetens? I lä-
roplanen för de frivilliga skolformerna från 1994 (lpfö94) finns nedtecknat att läraren 
skall se till att eleven tillägnar sig bok- och bibliotekskunskap. Bland de mål som ska 
uppnås står att eleven ska vara kapabel att ”/.../söka sig till saklitteratur, 
skönlitteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och 
glädje.”64 Gymnasieskolan ska också sträva mot att varje elev ”kan använda sina 
kunskaper som ett redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa 
problem/.../[och] kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden.”65 
Sammanfattningsvis menar jag mig kunna säga att krav på viss in-
formationskompetens återfinns. Att kunna söka litteratur och kunna värdera utsagor 
nämns explicit. Påfallande är att IKT inte förekommer, det var fortfarande främst 
tryckt litteratur som 1994 räknades som informationsbärande. Således menar jag att 
även om informationskompetens inte i sin fulla vidd återfinns i målbeskrivningen, ska 
eleverna i alla fall bli kompetenta att kunna söka samt att kunna förhålla sig kritiskt till 
information. 

Gymnasielärarutbildningen i Uppsala 
Gymnasielärarprogrammet omfattar 180 eller 200 poäng beroende på vilka 
ämneskombinationer man väljer. En lärarexamen bygger på en kombination av två 
ämnen med undantag av ekonomi, som i sig anses vara tillräckligt omfattande. 
Ämnena läsas in på de olika ämnesinstitutionerna. Ett av ämnena kräver alltid 80 
poängs studier medan biämnen som t.ex. historia och religionkunskap endast 
behöver uppgå till 60 poäng. De flesta studenter fullföljer först ämnesstudierna, vilket 
även innebär att de har skrivit en eller flera uppsatser, innan de läser in lärardelen. 
Några kan emellertid ha en termin ämnesstudier kvar efter sin tid på lärarinstitutionen. 

I de sista två terminerna som ges på ILU ingår kurser om ledarskap och 
lagarbete, kommunikation, två praktikperioder på sammanlagt 15 veckor, samt ett 
didaktiskt examensarbete och en valfri kurs på fem poäng vardera. Ämnesdidaktik 

 
 

64 Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994 (Lpf94), s. 9, hämtad ifrån skolverkets hemsida, 
http://www.skolverket.se/pdf/lpf94.pdf, 2001-04-05. 
65 Lpf94, s. 8. 
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upptar en fjärdedel av tiden på lärarinstitutionen, dvs. omfattningen är fem poäng per 
ämne. I läraråret ingår även en Internetkurs som enligt de lärarstuderande sträckte sig 
över tre lektionstillfällen. Första gången förklarades hur man skulle bygga upp ett 
eget länkskafferi och läraren visade länkar till hemsidor som kunde användas för att 
förbereda lektioner. Andra gången behandlades hur man får tag på en egen e-
postadress och tredje tillfället ägnades åt att framställa egna hemsidor.66 

Institutionen för lärarutbildningens bibliotek 
Institutionen för lärarutbildningen ligger lite avsides från de andra universi-
tetsinstitutionerna i en gammal seminariebyggnad med traditionella, men renoverade 
undervisningslokaler. I källaren finns ett välutrustat filialbibliotek till Uppsala 
universitetsbibliotek som ska tillhandahålla media till lärarutbildningen. Bokbeståndet 
uppgår till 150 000 volymer som finns fördelade på biblioteket och i magasin. 
Biblioteket fokuserar på litteratur i ämnena didaktik, pedagogik, psykologi, 
undervisningsmetodik och barn- och ungdomslitteratur. Biblioteket tar emot 
universitetsbibliotekets pliktleverans angående svenska läroböcker, vilket man har 
heltäckande sedan 1984. Äldre material förvaras i magasin. 130 tidskrifter förs varav 
två tredje delar är svenska. Tolv datorer står till allmänhetens förfogande, dessutom 
finns ett mediatek och tillgång till multimedia på CD-ROM. Personalen består av fem 
heltidsanställda och tre timtjänstgörande. Budgeten uppgår till 3.7 miljoner per år.67  

Bibliotekets roll i gymnasielärarutbildningen 
För att få en uppfattning av bibliotekets funktion i lärarutbildningen intervjuade jag 
bibliotekarien Pia Bodå.  

Hon uppgav att lärarutbildningens ansvariga hade kommit överens med 
bibliotekets personal att gymnasielärarstudenterna inte behövde genomgå en 
introduktionskurs i biblioteket. Enligt henne ansågs gymnasielärarstudenterna redan 
vara tillräckligt kompetenta i informationssökning när de kom till lärarutbildningen. 
Hon nämnde att det var svårt för henne att identifiera gymnasielärarstudenterna som 
användargrupp. Hon antog att studenterna vände sig till sina ämnesbibliotek. 
Bibliotek allmänt, menade hon, spelar en stor roll i gymnasielärarutbildningen men 

 
 

66 Faktauppgifterna baseras på Uppsala Universitetets utbildningskatalog 2000/2001, och utskrifterna av 
intervjuer i författarens ägo. 
67 Universitetsbibliotekets beskrivning av lärarutbildningens bibliotek på 
http://www.ub.uu.se/iluind/bibl.html, nerladdad 2001-02-24 och utskriften av intervjun med Pia Bodå, 
enhetschefen på ILUs bibliotek. 
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hon var inte säker på att det just var lärarutbildningens eget bibliotek som innehade 
den platsen. Hon ansåg vidare att gymnasielärarstudenterna inte behövde känna till 
den pedagogiska databasen ERIC och motiverade detta med att 
gymnasielärarutbildningen är nationell och inte internationell. Det räckte enligt henne 
om gymnasielärarstudenterna kände till Artikelsök, Mediearkivet och Presstext.68 

Examensarbete på lärarutbildningen 
Examensarbetet löpte parallellt med andra kurser och praktiken under sista terminen 
på lärarutbildningen. Det motsvarade fem poäng pedagogik med inriktning på lärares 
arbete och skulle genomföras enskilt eller i grupp. Uppgiften för studenterna var att 
koppla samman sina teoretiska färdigheter med framtida arbetsuppgifter som lärare. 
Uppsatsen betygsattes med godkänd eller underkänd.  

Bo Johansson och Per Olov Svedner, båda verksamma vid ILU, har skrivit en 
bok angående examensarbetet i lärarutbildningen. Där ger de rådet att ”/.../leta rätt 
på så mycket tidigare forskning som möjligt om ämnet.”69 Det finns alltså belägg för 
att lärarstudenterna bör söka information för att kunna sätta undersökningen i ett 
vetenskapligt sammanhang.  

I följande kapitel presenterar jag först en helhetsbild av de enskilda lärar-
studenternas handlingar och svar vilka därefter struktureras efter Doyles definition. 

Lärarstudenters och didaktiklektorers informationskompetens 

Lärarstudenters examensarbeten och informationssökning 
ILU ser gärna att lärarstudenterna skriver sina examensarbeten tillsammans. Sju av 
de tolv studenter som deltog skrev således gemensamt med en studiekamrat och två 
ingick i en grupp om tre som planerade att skriva examensarbetet ihop. Två 
studenter skulle ensamma genomföra uppsatsprojektet. 

Lärarstudent i franska/latin  
Uppsatsen skulle bestå av en jämförelse mellan tre läromedel i latin.  

 
 

68 Intervju med Pia Bodå. 
69 Johansson, Bo och Svedner, Per Olov, 1998, Examensarbetet i lärarutbildningen: 
undersökningsmetoder och språklig utformning, s. 23. 
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Informanten tyckte om att arbeta självständigt och upplevde det positivt att hon fick 
skriva ensam. Hon hade inte för avsikt att genomföra en enkät- eller inter-
vjuundersökning.  

Informationssökningen kunde inte genomföras på grund av datorproblem. 
Under intervjun berättade informanten att hon tidigare hade gått in på ILU:s 

hemsida och letat efter uppsatser som hade skrivits. Där hade hon hittat ett ex-
amensarbete som redan hade jämfört läromedel i latin, vilket starkt påverkade 
inriktningen på hennes ämne. Hon hade dessutom utan framgång använt sig av en 
pedagogisk databas (förmodligen ERIC), med sökorden ”latin pedagogic” där hon 
hade fått allmänna träffar om latin i undervisning men inget specifikt om läroböckerna. 
Hon hade kommit på idén att använda tidskrifter genom kontakt via e-post med en 
författare till en lärobok i latin som hade bifogat några recensioner. Hon hade hittat 
artiklar genom Artikelsök och lyckats att med hjälp av en tillfälligt närvarande 
låntagare kopiera dem från mikrofiche. 

Hon hade deltagit i flera visningar av Carolina, men ansåg att det hon inte hade 
en konkret användning av hade hon glömt igen. Hon berättade att hon inte kände sig 
särskilt säker i informationssökning, hon fick ofta be om hjälp, men hon lärde sig från 
gång till gång och det gick allt bättre.  

Lärarstudent i svenska/engelska 
Studenten tänkte skriva om grupparbeten tillsammans med två andra studenter, 
uppsatsen skulle alltså inte knyta till ett bestämt ämne.  

Hon sa sig inte tycka om att skriva examensarbeten men ansåg samtidigt att det 
är ett bra sätt att få mera kunskap om ett ämne samtidigt som man förhoppningsvis 
lärde sig något om yrket. Negativt var enligt hennes mening att examensarbetet var 
ett krav ifrån lärarutbildningens sida vilket inte föranledde ett eget engagemang. 

Hon sökte på ILU:s hemsida efter uppsatser som tidigare hade skrivits på 
lärarutbildningen genom att mata in ”grupp” med sökmotorn inställd på nyckelord. 
Sedan gick hon via Evreka med en begränsning på Sverige som region och svenska 
som språk och skrev in ”+grupparbete +utvärdering”, vilket gav 581 träffar, därefter 
”grupparbete, +lärare +elever”, vilket gav 483 träffar. Hon började att bläddra 
igenom dessa sidor och tittade närmare på Luleås examensarbeten.  

I intervjun angav hon att hon hade valt sökorden för att begränsa träffarna till 
grupparbete i skolans miljö. Hon sa sig använda Internet för att leta brett och gick till 
biblioteket när hon var mera klar över det hon sökte. Hon nämnde att hon utnyttjade 
Internet ganska ofta, framförallt Alta Vista, Spray och Evreka och tyckte om Evreka 
på grund av fåtalet träffar. Hon uppgav att hon använde Artikelsök men inga 
ämnesdatabaser. 
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Hon hade fått en genomgång av Carolina som inte givit så mycket eftersom hon 
redan kunde en del. Hon ansåg att hon måste leta ett tag för att hitta material, vilket 
hon gjorde eftersom hon tyckte att det var kul. 

Lärarstudenter i svenska/religion 
Examensarbetet på tio poäng skulle handla om ungdomars attityder till religion och 
hur uppfostran och utbildning påverkar detta i en jämförelse mellan Sverige och 
Indien.  

Studenterna tyckte att det var positivt att deras ämnesval inkluderade en praktisk 
undersökning medan deras inställning till att skriva uppsats skilde sig åt. Den ena 
tyckte inte det var roligt att skriva en uppsats men den andra sa att hon tyckte det 
var jättekul. De ansåg att det var nytt, spännande och samtidigt en utmaning att de 
var tvungna att arbeta ihop. 

De utförde en sökning på LIBRIS med sökorden ”Indien religion” (885 träffar), 
sedan på ”Indien religion skola” (0 träffar), och anslutande på ”Indien, skola” (3 
träffar). En bläddring på ILUs CD-ROM-förteckning ledde dem inte fram till 
önskemålet ATLA, en databas i religion. En ny sökning i LIBRIS på ”Indien 
undervisning” resulterade i 22 träffar som bläddrades igenom. 

Under intervjun sa de att de använde avancerad sökning därför att man då fick 
tag på mera material samtidigt som de var osäkra angående detta. De önskade hitta 
litteratur på engelska om Indien och ville därför söka i ATLA, som de visste fanns på 
CD-ROM på Carolina. De var osäkra om Artikelsök fanns på ILU och menade att 
på Carolina kunde man få tag i hela artikeln på mikrofiche. 

En av de två studenterna hade fått användarundervisning i Västerås och på 
teologibiblioteket i Uppsala, vilket inte hade givit så mycket eftersom det varit samma 
sökvägar som i Västerås. Det erbjöds ingen användarundervisning på 
lärarutbildningen men den andra studenten tyckte också att detta skulle vara fånigt 
efter så många år på universitetet, hon ansåg sig redan kunna söka information. Den 
första studenten ansåg att detta förutsattes för mycket. 

 

Lärarstudent i svenska/historia 
Studenten ämnade ensam skriva om den litterära kanons roll på gymnasiet. Han 
upplevde det som väldigt överraskande och roligt med uppsatsen, hade inte förväntat 
sig ett examensarbete på lärarutbildningen och gick fullt in för det. 

Han visade en sökning i DISA på titel och senare ämne ”bildning” och på ord 
”kanon” som han hade genomfört tidigare, men hittade en bok som han inte hade 
blivit uppmärksam på förut.  
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Han nämnde i intervjun att han föredrog DISA före LIBRIS för att han inte ville 
åka till Stockholm. Han uppgav att han inte använde andra databaser än DISA och 
uppfattade Artikelsök som en katalog under DISA, som man enligt honom lätt 
kommer fram till när man sätter sig vid en dator på Carolina. Han ansåg att det ofta 
var ett mycket enklare och mera konkret sätt att få tag på litteratur genom att gå 
igenom hyllorna på ett bibliotek. 

Han uppgav att hans informationskompetens var väldigt god, utan särskilda 
kunskaper om databaser. Han kunde hitta det han ville på ett ganska enkelt sätt, 
behövde för detta ej gå in på Internet. 

Lärarstudent i svenska/samhällskunskap 
Studentens uppsats, som han skulle skriva tillsammans med en studiekamrat, skulle 
handla om språket i demokratikapitel i läromedel i samhällskunskap och antagligen 
även om språket i styrdokument. 

Studenten sökte i DISA på författaren Foucault och på titeln maktspråk. Där 
hittade han en bok som han först frågade bibliotekarien om den tillhörde öppna 
samlingen, för att sedan beställa boken med hjälp av instruktioner som fanns vid 
datorn. 

Han var förvånad över att ha hittat något med maktspråk, eftersom det enligt 
honom lätt händer att man inte hittar något som är relevant när man chansar på ett 
sökord. Han beskrev att han ibland åkte till Carolina men hittade ingenting. Han hade 
en gång tidigare beställt böcker men i övrigt haft tur att litteraturen hade funnits i 
öppna samlingen. Han trodde att det skulle dröja en vecka innan den beställda 
boken skulle kunna hämtas. Han visste inte vad en databas var och hade aldrig 
använt en.  

Han hade fått användarundervisning på statsvetenskapliga institutionen i hur man 
söker på Internet och hur man refererar till det. På litteraturvetenskapliga institutionen 
erbjöds att delta i en visning av Carolina som han avstod ifrån för att han redan hade 
varit där så många gånger. 

Lärarstudent i samhällskunskap/historia 
Studenten skulle, tillsammans med en annan lärarstudent, skriva en allmän didaktisk 
uppsats och i den jämföra den militära grundutbildningen med PBL med fokus på 
yrkesorienterade ämnen. Han ansåg att examensarbetet var överflödigt och uppgav 
sig själv dessutom vara ganska skoltrött. Han menade att forskningsmetodik hade 
han tidigare ägnat sig åt. Den enda fördelen han såg var att eventuellt tillägna sig 
kunskaper som han skulle kunna använda som lärare. Hans ambition var att få det 
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gjort och godkänt. C-uppsatsen i historia skulle han ha kvar att skriva efter 
terminerna på ILU.  

Han sökte på ILUs hemsida efter gamla uppsatser och granskade anslutande 
avhandlingar vid pedagogiska institutionen. Han tänkte även syna uppsatser i 
Linköping men de verkade inte finnas på nätet.  

I intervjun nämnde han att han kommer att använda tidskriftsartiklar vilka han fått 
tag på via Artikelsök, olika databaser och facklitteratur. Han uppgav att han hade 
använt olika databaser och nämnde som exempel riksdagens och regeringens 
databaser och Stockholms stadsarkivs databas. 

Han hade deltagit i en ingående sökutbildning som erbjöds av den historiska 
institutionen och ansåg sig ganska rutinerad i att söka så att han skulle avstå ifrån att 
närvara vid en biblioteksvisning.  

Lärarstudent i samhällskunskap/geografi 
Studentens tiopoängsuppsats, som skulle skrivas tillsammans med en annan 
lärarstudent, tänktes bygga på samhällskunskap och ekonomisk geografi och skulle 
redogöra för på vilket sätt indiska och svenska elever accepterar demokrati med 
hänseende till deras engagemang i föreningslivet. Han ansåg att det var rimligt med ett 
examensarbete men uppfattade det som märkligt att det endast omfattade fem 
poäng. En tiopoängsuppsats skulle enligt honom höja kvalitén på utbildningen. Han 
hoppades att få en bild av elevers demokratisyn. 

För att leta rätt på information gick han till bokhyllan och letade utan framgång 
efter författaren Putnam. Han upptäckte sedan i DISA att titeln var utlånad och 
krävde in den hos bibliotekarien. 

I intervjun framhöll han att han brukade ge upp ganska snart när han inte hittar 
boken. Han planerade att sätta sig inför en artikelsamling efter att ha hittat de rätta 
sökorden i en uttömmande bok. Han menade att det gällde att hitta de ord som 
använts för att beskriva det här rätt så komplicerade problemet. Han skulle inte 
bläddra igenom ett stort antal träffar utan skulle försöka utföra en mera kvalificerad 
sökning för att få ner antalet relevanta dokument.  

Han hade fått en mycket bra användarundervisning på statsvetenskapliga 
institutionen. Han ansåg sig i ganska stor utsträckning veta hur man hittar information. 

Lärarstudent i ekonomi 
Studenten ingick i en grupp på tre studenter som ville kartlägga den informella 
styrningen i skolan. Examensarbetet skulle vara ämnesobundet. Hennes mål med 
uppsatsen var att klara sig igenom och kunna stå för det, det skulle inte vara alltför 
tidskrävande eftersom det i alla fall bara rörde sig om fem poäng. 
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Hon upprepade en tidigare sökning i DISA på författaren Gunnar Berg. 
Hon yttrade i intervjun att hon brukar försöka hitta allt när hon söker. Hon angav 

att hon letar med olika kombinationer och jämför träffmängder i olika databaser. Hon 
nämnde att hon brukar hitta det hon söker men hon upplevde att det tar lång tid i 
förhållande till resultatet.  

Lärarstudent i psykologi/matematik 
Studenten planerade att undersöka om elevens inställning till ett skolämne skulle 
kunna påverka hennes eller hans problemlösningsförmåga. Examensarbetet skulle 
inte vara bundet till hennes ämnen. Hon tyckte att det verkade vara roligt med ett 
examensarbete eftersom hon inte hade skrivit något förut. Hon såg fram emot att 
självständigt kunna utveckla något och hoppades på att komma fram till någon form 
av insikt. 

Hennes sökning på DISA efter författaren Wyndhamn var en repetition av en 
tidigare hastigt genomförd sökning. 

I intervjun angav hon att hon vänder sig mycket till vänner i sin informa-
tionssökning och gör inte någon allmän, grundläggande sökning. Hon föredrar att 
istället utgå ifrån författare hon hört talas om. Hon har inte använt sig av LIBRIS 
någon gång. Hon hoppades på att hitta det viktigaste men var inte säker på detta. 

Hon hade inte fått en genomgång av något bibliotek. Hon uppgav att hon 
försökte få fram den information som passade bäst till uppgiften och menade att det 
kändes klarare med informationssökning, men att hon hade förstått att det fanns 
många olika sätt som hon inte hade behövt sätta sig in i. 

Lärarstudent i naturkunskap/datakunskap 
Studenten ämnade undersöka, tillsammans med en annan student, om ITiS-lärares 
(Informationsteknik i skolan) elever får mera tillgång till datorstödd undervisning än 
andra. De tänkte framförallt utgå från ämnet kemi. Han uppfattade uppsatsen som en 
nödlösning av utbildningens ansvariga för att få till fem poäng eftersom enligt honom 
alla hade skrivit minst en C-uppsats, men han tyckte det var bra att uppsatsen anknöt 
till ett lärarperspektiv. 

Han sökte efter gamla uppsatser på ILUs hemsida via nyckelord: datorer, it (tre 
träffar) via ord: datorer i gymnasieskolan (två träffar) och via ord i sammanfattningen: 
gymnasiet, datorer (ingen träff). 

Han tyckte att det var lätt att hitta eftersom han var inne på en sökmotor med ett 
begränsat antal dokument. Han uppgav att han kommer att söka på Lundellska 
skolans Artikelsök eftersom artiklarna finns där i en pärm eller som länk på nätet. 
Han kommer också att leta på Skolverkets hemsida efter skrifter och styrdokument. 
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Dessutom kommer han att granska uppsatser av flera andra lärarhögskolor. För 
andra uppgifter nämnde han Mölndals biblioteks granskade länkar.  

Från ILUs sida hade han fått länktips. Han utgick ifrån den inställningen att om 
man vill ha reda på någonting så står det någonstans.  

Lärarstudent i biologi/naturkunskap 
Studenten planerade att skriva med en studiekamrat om Gunnar Bergs syn på 
skolkultur. Han ville jämföra lärarnas arbetssätt och attityder till biologi och 
naturkunskap med elevernas. 

Han sökte dock information inför en annan uppsats som han skulle lämna in efter 
en resa till Indien. Han genomförde en ordsökning på Indien på det terminalstyrda 
DISA-gränssnittet, vilket gav för många träffar. Ett försök att kombinera Indien med 
miljö misslyckades. Han frågade bibliotekarien som visade honom det webbaserade 
gränssnittet av DISA där han sökte på orden Indien och miljö och granskade fyra 
träffar. 

Han uppgav att det var lite rörigt att söka information. Han tyckte att det fanns så 
olika system att det kändes tryggt att använda ett som man redan tidigare hade 
försökt sig på. Inför examensarbetet hade han letat efter tidigare uppsatser, anförde 
han. Dessutom skulle han använda sina föreläsningsanteckningar och Bergs bok, 
därutöver skulle de ta kontakt med författaren för att få litteraturtips. 

Han tyckte inte att han hade lärt sig att leta effektivt, även om man visade DISA 
på geovetenskapliga institutionen. Han upplevde sig tekniskt sett inte så bra på att 
söka information, det kände han varje gång han behövde leta. 

Sammanfattning 
Studenterna hade inte på allvar kommit igång med examensarbetet. Källmaterialet för 
examensarbeten skulle först samlas in under praktiken i slutet på februari. Innan dess 
ville studenterna leta information och avgränsa ämnet för att kunna genomföra 
enkäter respektive intervjuer. För fem studenter var det första gången de letade 
information för examensarbetet, varav två bara hade påbörjat arbetet på grund av 
min undersökning. Tre visade som ovan anfört en upprepning av en tidigare sökning 
och två behövde nytt material. De flesta sökte på DISA, tre tittade på gamla 
uppsatser som hade skrivits på ILU, en letade på LIBRIS och två orienterade sig på 
Internet. Fem sökningar genomfördes med olika ordkombinationer (hit räknar jag 
även ospecificerade sökningar på titel), fyra gällde en specificerad författare och tre 
handlade om tidigare uppsatser på ILU. 

Fyra examensarbeten skulle handla om pedagogik allmänt. De övriga sju 
examensarbeten var relaterade till studenternas ämnesstudier. Följande ämnen 
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förekom som uppsatsteman: svenska, samhällskunskap, religion, latin, kemi, biologi, 
naturkunskap och datakunskap. Två lärarstudenter skrev om samhällskunskap och 
två berörde samtidigt två ämnen i deras examensarbete. Medan fyra studenter 
uppfattade att det skulle bli kul ansåg en att det var en tråkig uppgift. Två 
tydliggjorde att de hade låga ambitioner och hoppades först och främst bli godkända, 
tre studenter hyste blandade känslor. 

Lärarstudenters informationskompetens enligt Christina Doyle 
Jag kommer i följande att presentera intervjusvaren mer utförligt med hjälp av 
Christina Doyles tio egenskaper hos en informationskompetent person som fungerar 
som rubriker för varje enskilt avsnitt. Delvis måste dessa punkter omformuleras för 
att kunna användas på uppsatsskrivande då Doyle mera verkar applicera 
informationskompetens på problemlösning i vardagen. Doyle gav ett exempel av 
tillämpningen av hennes definition som var relaterad till ”telecommunications”. Till 
telekommunikation räknade hon e-post, databaser och information på gophers, 
dessutom kontakt med experter samt att samla och dela vetenskaplig data med 
andra studenter.70 Jag använder exemplet för att eventuellt kunna klargöra vilka steg i 
informationssökningen Doyle avsåg med de enskilda egenskaperna, men är 
medveten om att de antagligen inte längre motsvarar dagens problemställningar.  

1. En informationskompetent person är medveten om att korrekt och full-
ständig information är utgångspunkten för att kunna fatta intelligenta 
beslut. 

Frågan om korrekt information återkommer jag till senare i punkt sju och information 
som utgångspunkt tas upp i nästa avsnitt där det behandlas varför man 
överhuvudtaget anser sig behöva information. Därmed återstår att undersöka om 
lärarstudenterna ansåg att de behövde fullständig information inför sin uppsats. 
Svaren på denna fråga måste behandlas med viss modifikation eftersom studenterna 
var tvungna att spekulera om framtiden vilket lät dem tänka på tidigare erfarenheter 
vid andra uppgifter.  

Sju studenter uppgav att de aldrig riktigt avslutade sökningen efter litteratur men 
att de fokuserade på den i början av den tid de ägnade åt sitt examensarbete. Två 
olika orsaker verkade ligga till grund för att inte avsluta litteratursökningen, antingen 

 
 

70 Doyle, 1994, s. 34. 



 
 

38 

att man ansåg att man alltid kunde hitta något nytt eller att arbetet med uppsatsen 
krävde ytterligare material. Följande svar på frågan när informationssökningen 
avslutades belägger detta: ”Ah, när arbetet är färdigt. Jaa, men antagligen innan ändå. 
Men det finns ju alltid en chans att man hittar nåt nytt.”71 Den andra inställningen 
återges här: 

/.../Erfarenheten säger att när man börjar känna sig klar så brukar det finnas behov av att 
komplettera med små saker, antingen för att bara bygger ut referenslistan och få den att se 
lättare imponerande ut eller så kan man, så finner man att det finns ståndpunkter som bara 
stöds från ett håll och då kan man va tvungen att bredda lite i sista minuten, så att 
egentligen så avslutar man inte,/.../.72  

En av studenterna upplevde det som riskfyllt att kunna hitta något nytt: ”...så att det 
har väl hänt ibland att jag hittat litteratur i sista, så där sekunden, men då kan det ju 
bli att man försöker att slippa använda det på nåt vis då.”73 En annan verkade 
däremot vara förtjust i möjligheten att hitta något användbart: ”Det 
[informationssökningen] kommer jag nog att hålla på hela tiden, tror jag. /../Ja, det är 
lite att försöka hitta nåt bra som jag kan använda i...”74 

En lärarstudent kunde inte svara på frågan när informationssökningen skulle 
avslutas och fyra tycktes uppfatta informationssökningen som en mera begränsad 
process. Två av dessa studenter uppgav att de skulle slutföra litteratursökningen inför 
praktiken, där källmaterialet skulle insamlas: ”/.../Och då ska vi ju göra intervjuer och 
enkäter och så. Då måste vi ju ha ganska klart för vad det är vi vill komma fram 
till.”75 Emellertid bestod enligt studenten möjligheten att man senare behövde mer 
information. En student ville gärna avsluta sökningen på en dag och upplevde det 
alltid som en osäkerhet om han hade fått tag i det mest relevanta materialet. Han 
frågade gärna andra om deras åsikt om olika böcker. Han ansåg att han fick för 
många träffar i sin sökning där han bara önskade få det relevanta.76 

Svaret från en av informanterna på min fråga om det har hänt att en värdefull 
källa missats var följande: 

 
 

71 Intervju med lärarstudent i svenska/historia. 
72 Intervju med lärarstudent i samhällskunskap/historia. 
73 Intervju med lärarstudent i svenska/samhällskunskap. 
74 Intervju med lärarstudent i naturkunskap/datakunskap. 
75 Intervju med lärarstudent i svenska/engelska. 
76 Intervju med lärarstudent i biologi/naturkunskap. 
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Varenda gång. (skrattar) Så är det ju./.../Jag är inte ute efter att göra nåt livsverk heller. Så 
jag har ju den, jag kan ju luta mig tillbaka och säger ahja, men okej, jag hittar inte det så, än 
sedan?77 

För informanten är frågan om att hitta tillräckligt material mer relevant än att hitta allt 
material. Detta kan jämföras med Breiviks konstaterande att det är ett typiskt 
beteende för elever som ska skriva sitt specialarbete att de söker information 
uppgiftsrelaterad och inte ämnesrelaterad. Eleverna nöjer sig med att hitta information 
för att kunna utföra uppgiften istället för att vilja uppfånga den samlade kunskapen i 
ämnet.78 

Det gäller således att hitta tillräckligt material för att kunna bygga sin uppsats på 
det, men även att få grepp om ämnet eller att veta vad man vill komma fram till i 
undersökningen. 

2. En informationskompetent person uppmärksammar behovet av 
information. 

I intervjuerna ställdes frågan ”vad gjorde att du började leta information över-
huvudtaget” för att kunna belägga detta steg i informationssökandet. 

Min fråga föranledde skratt och förvåning, eftersom många ansåg att det var 
självklart att man behövde information för att kunna skriva ett examensarbete. ”... jag 
har inte ens ifrågasatt att någon skulle kunna tycka annorlunda. För att det ingår ju i 
hur man skriver en uppsats eller ett examensarbete.”79 Jag redogjorde redan i 
metodbeskrivningen för att det emellertid fanns några lärarstudenter som angav att de 
inte skulle leta information eftersom de redan hade fått tag i en bok eller för att de 
endast skulle genomföra några enkäter och intervjuer. Jag tycker att de svaren är 
anmärkningsvärda även om det är tänkbart att några av dessa studenter sökte efter 
en möjlighet att tacka nej till min undersökning och senare såg sig tvungna att leta 
information i alla fall. Att inte vilja använda ett teoretiskt angreppssätt och att inte 
anse det nödvändigt att kartlägga den tidigare forskningen indikerar enligt min 
uppfattning ett ovetenskapligt tillvägagångssätt. Det stämmer inte heller överens med 
lärarutbildningens krav på examensarbetet, även om några studenter uttalade att de 
inte hade blivit tillsagda att leta efter material förutom tidigare uppsatser. 

 
 

77 Intervju med lärarstudent i samhällskunskap/geografi. 
78 Breivik, 1998, s. 35. 
79 Intervju med lärarstudent i samhällskunskap/geografi. 
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Svaren på frågan varför informanterna sökte information skiljde sig åt. Två 
studenter visste inte vad de kunde skriva om och sökte efter idéer: 

Alltså just nu så letar jag informationen bara för att få uppslag till vad det egentligen ska 
handla om. Och det kan jag tänka att jag kanske får genom att läsa vad som har gjorts om 
nånting som kanske känns intressant då med det eller att det leder vidare nånstans som 
verkar intressant.80 

Andra behövde material för att kunna referera till och bygga sin teori på. En 
informant ville undersöka om det fanns tillräckligt material i ett ämne för att kunna 
bära en uppsats. Andra ville få uppslag till intervjufrågor. En student uttryckte: ” Jo, 
men klart, jag kan sitta och hitta på det mesta, men jag vill ju se vad andra skriver 
och tänker och tycker...”81 Två ville bygga vidare på det som hade gjorts tidigare och 
menade att det är ”dumt att uppfinna hjulet två gånger, liksom”.82  

Jag anser att svaren skiljer sig på så vis att tidpunkten när informationen kom in i 
arbetet varierar. Två av studenterna behövde information innan de kunde bestämma 
ämnet medan de andra hade ämnet klart för sig och sökte efter bakgrundsmaterial 
för teorikapitlet eller för att kunna utföra målriktade enkäter och intervjuer. 

Doyle har ett vidare perspektiv på de första två egenskaperna hos en infor-
mationskompetent person i sitt exempel om telekommunikation. Hon menade att det 
skulle medföra en grundläggande attitydförändring för många studenter att vara 
tvungna att realisera att man behövde korrekt information för att kunna fatta 
informerade beslut. Traditionellt, förklarade hon, undervisas studenterna att svara på 
frågor vars enda riktiga svar granskas. Man vet däremot inte hur man ställer de rätta 
frågorna. För att motivera studenterna att ta detta steg måste undervisningen bedrivas 
nära studenternas egen kontext och visa att det behövs information för att kunna lösa 
problem i det verkliga livet, frågorna måste bli meningsfulla.83 Att den praktiska 
anknytningen av uppsatsskrivandet kändes roligt poängterades av fyra studenter. Två 
studenter upplevde det emellertid inte meningsfullt att skriva ännu en uppsats för att 
lära sig vetenskaplig metodik, vilket man redan ansåg sig kunna.  

 
 

80 Intervju med lärarstudent i svenska/engelska 
81 Intervju med lärarstudent i svenska/historia. 
82 Intervju med lärarstudent i naturkunskap/datakunskap. 
83 Doyle, 1994, s. 30. 
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3. En informationskompetent person formulerar frågor som baseras på 
informationsbehovet. 

Enligt Doyle motsvarar detta frågan vad det är man verkligen vill veta. Hon ansåg att 
detta förmodligen är det svåraste för studenterna, vilket klart och tydligt måste 
framstå innan man kan välja bland vilka källor man vill söka.84  

För att förstå denna delaspekt tog jag hjälp av Bytoft-Nyaas föredrag om in-
formationskompetens, där hon utgick ifrån Doyles uppräkning av en informa-
tionskompetent persons egenskaper. Den här egenskapen motsvarar enligt Bytoft-
Nyaas att kunna ställa precisa frågor om någonting man inte behärskar än, vilket hon 
uppgav var svårare för en student på grundnivå än för en forskare. Bytoft-Nyaas 
menade att det gällde att kunna överföra sina frågeställningar till ord, och då räckte 
det inte med egna formuleringar, utan man måste anpassa orden till de ord som andra 
människor använt för att beskriva dokument. Hon ansåg att man måste känna till 
ämnets terminologi som enligt henne var väl definerad med enskilda ord i t.ex. kemi 
men innehöll många möjliga synonymer i humanistiska ämnen. Hon anförde vidare att 
en student i motsats till en forskare inte hade någon helhetsbild och måste läsa in sig 
först. 85 

Bytoft-Nyaas utsaga angående denna del av informationskompetens kan 
sammanfattas med att man måste kunna beskriva och avgränsa sitt uppsatsämne på 
ett sätt som tillåter en uttömmande anknytning till mängden av existerande 
information. Följande intervjufrågor försökte belysa detta: ”Hur gick du tillväga för 
att välja ämnet? Varifrån fick du dina sökord?” 

En av studenterna spanade medvetet efter sökord och svarade på frågan varifrån 
han fick sina sökord: 

Från nån bra bok som jag tycker är heltäckande./.../Alltså man vet ju att söker man på 
demokrati, så kommer man få en miljard träffar. Men söker man på socialt kapital och 
demokrati, så kanske man får en begränsning då. Så att det gäller väl att hitta de orden som 
används för att beskriva det här rätt så komplicerade problemet, som man faktiskt är ute 
efter. Om man då kan göra kvalificerade sökningar med fler ord, så kommer man närmare det 
man vill ha, tror jag.86  

De flesta av informanterna befann sig i ett tidigt stadium av uppsatsskrivandet. Några 
hade inte definitivt avgjort vad uppsatsen skulle handla om: ”Ja, nånting med 

 
 

84 Doyle, 1994, s. 30. 
85 Bytoft -Nyaas, 1998, s. 4/5. 
86 Intervju med lärarsudent i samhällskunskap/geografi. 
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grupparbeten, fast ... det är så långt vi har kommit.”87 Andra däremot verkade ha 
klarare för sig vad de ville göra:  

/.../vi ska undersöka elevers intresse eller accepterande av demokrati utifrån hur de är aktiva 
i olika föreningar i Sverige och i Indien, och se om det finns några skillnader, olikheter i det 
då. Och vi tror väl att det är så, vår tes i alla fall att, är man föreningsaktiv, så har man en 
större acceptans för demokrati och det borde gälla både i Sverige och i Indien.88 

Studenten som ämnade skriva om grupparbete uppgav att hon hittade på sökorden 
själv. Hon letade brett på Internet för att hitta vidare sökord som kunde smalna ner 
ämnet:  

Ah, jag brukar ofta börja väldigt brett och bara letar helt planlöst egentligen. Och sedan 
hittar jag saker som verkar intressanta då kan jag ju liksom krympa sökningarna, få mer 
exakt vad jag vill leta. /.../Antingen så blir det att jag mer precist vet vad jag vill ha så att jag 
kan använda fler sökord, eller att jag vet att jag vill söka efter någon litteratur om det eller 
att jag vill läsa, ah, det blir väl mer att jag får precisa sökord. Och när jag har kommit lite 
längre så brukar jag ofta gå till biblioteket och leta efter litteratur.89 

En annan student däremot kände redan till ett vedertaget begrepp för att beskriva sitt 
ämne: 

Det är ju nyckelord, det är ju sånt som man anger då, när man lägger in det i databasen 
anges ett antal nyckelord, vad det handlar om, då finns säkert PBL med som en kategori, då 
fick jag ett tiotal träffar också.90  

Vissa ämnen förefaller enligt min uppfattning mera tacksamma för att formulera 
sökord än andra. PBL är ett relativt nytt fenomen och används antagligen uteslutande 
i utbildningssammanhang medan grupparbete förekommer i många olika miljöer. 
Därmed blir det svårare samtidigt som det är viktigare att finna lämpliga sökord för 
att precisera grupparbete. 

Fyra studenter använde sig av namnet på en författare som ingång, vilket inte 
ledde till samma funderingar om lämpliga sökord. En student tyckte det rörde sig om 
två helt olika sätt att söka:  

 
 

87 Intervju med lärarstudent i svenska/engelska. 
88 Intervju med lärarstudent i samhällskunskap/geografi. 
89 Intervju med lärarstudent i svenska/engelska. 
90 Intervju med lärarstudent i samhällskunsap/historia. 
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/.../för har man författaren då är det ju bara att knappa in den, det känns som helt annan 
sorts sökning. Då är det ju bara egentligen en katalog, att man ska ta fram den, det andra är 
en sökning, verkligen. Och jag har inte riktigt använt så mycket sökning, kan jag säga, utan 
jag har använt det som att skriva in titel eller författare.91  

Även en annan student nämnde att hon inte behövt leta efter böcker hittills. Det 
kanske kan ses i relation att hon inte än hade skrivit en uppsats.92 

De studenter som genomförde en ämnessökning försökte studera ämnet på olika 
sätt för att kunna hitta bättre sökord. Tre studenter uttryckte att de även använde 
litteraturen för att föras vidare till andra författare, så kallade chaining enligt Ellis, 
som kan betraktas som ännu ett sätt att få inblick i ett ämne.93  

Några studenters svar intygade om att de tillskrev valet av sökorden betydelse. 
En student jämförde också träffmängden. En annan student däremot hittade på 
sökorden själv och tyckte inte att en kombinationssökning skulle kunna tillföra något 
nytt.94 

Sammanfattningsvis kan sägas att ämnesvalet påverkade sökorden, vilket 
förefaller logiskt. Vidare verkade vissa ämnen lättare kunna beskrivas med sökord 
än andra, vilket framställdes med exemplet PBL i motsats till grupparbeten. En 
sökning på författare ledde inte till samma nödvändighet att avgränsa ett ämne med 
hjälp av sökord och kan enligt min uppfattning betraktas som en särpräglad sökning. 

4. En informationskompetent person identifierar potentiella 
informationskällor.  

En potentiell informationskälla kan både beteckna hjälpmedel i informations-
sökningen som den slutliga informationskällan, alltså såväl sekundära som primära 
källor.  

På Internet söktes material för att få inspiration: ”Sedan kan jag slå lite på måfå 
på Internet, börjar med där kanske, så att ... /.../ där är det mer att man kanske får 
tips om litteratur ... .”95 Att bli inspirerad av Internet upplevdes av en annan student 
som nackdel, han uppgav att han hade svårt att begränsa sig till ämnet, så en sökning 
blev alltid tidskrävande.96 En annan student däremot sökte målmedvetet efter 

 
 

91 Intervju med lärarstudent i biologi/naturkunskap. 
92 Intervju med lärarstudent i psykologi/matematik 
93 Ellis et al, 1993, s. 359. 
94 Intervju med lärarstudent i svenska/historia.  
95 Intervju med lärarstudent i svenska/samhällskunskap. 
96 Intervju med lärarstudent i biologi/naturkunskap. 
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styrdokument på Skolverkets hemsida.97 Styrdokument nämndes av några studenter 
som informationskälla. Enligt min mening är en sökning på Internet, som begränsar 
sig till material på en viss hemsida, väsensskild ifrån en allmän orientering på Internet. 
Detta, tycker jag, kan jämföras med skillnaden mellan att söka efter en bestämd 
författare eller bok mot att söka på ämnet i bibliotekskataloger, vilket jag framställde 
i föregående avsnitt. En student nämnde att han söker via Internet på Disa.98 Internet 
användes således till antingen en allmän orientering i ämnet, till att leta i bibliotekets 
katalog eller till att ladda ner särskilda dokument. 

De flesta studenterna kunde tänka sig att använda tidskriftsartiklar förutom två 
som mera var inriktade på böcker. En student uttryckte att man kommer att titta i 
tidskrifter eftersom de fungerade utmärkt som kortfattad och översiktlig 
inspirationskälla.99 En annan hade blivit uppmärksam på tidskriftsartiklar genom 
kontakt med en författare som bifogade några artiklar i sitt svar.100 Svaren på denna 
fråga efter tidskriftsanvändande var delvis lite svepande, så att jag fick intrycket att 
några studenter faktiskt inte än hade tänkt vilken typ av dokument de var inriktade 
på:  

Det vet jag inte, det kan ju hända att man gör, alltså får man tag på nåt som verkar stämma 
med det man håller på med, så är det klart att det skulle kunna va det, jag vet inte, för söker 
man på nätet så kanske man kan få upp det, artiklar.101  

Detta svar är även ett exempel på att inte alla verkade veta hur man söker efter 
tidskriftsartiklar, en osäkerhet som eventuellt bidrog till att man inte tänkte på dem 
som möjlig informationskälla. Denna osäkerhet över sökvägen kommer jag att 
redogöra för i nästa avsnitt, som handlar om sökstrategier.  

En annan diskussion är om ämnesvalet kanske försvårade eller förespråkade 
vissa typer av källor. Vid en genomgång av ämnena upptäckte jag inget ämne där det 
inte skulle kunna tänkas existera en vetenskaplig diskussion i en tidskrift.  

Två studenter hade blivit inspirerade till sitt uppsatsämne genom en föreläsning på 
ILU och kunde tänka sig att ta kontakt med den personen, som även hade skrivit 
böcker i ämnet. En nämnde Utbildningsradion som informell källa och andra uppgav 

 
 

97 Intervju med lärarstudent i franska/latin. 
98 Intervju med lärarstudent i svenska/samhällskunskap. 
99 Intervju med lärarstudenter i svenska/religion. 
100 Intervju med lärarstudent i franska/latin. 
101 Intervju med lärarstudent i psykologi/matematik. 
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att de alltid är lyhörda för intryck av omgivningen när de är sysselsatta med ett 
projekt. 

Sju lärarstudenter använde sig av bibliotekskataloger för att leta efter böcker. 
Det mest använda sökvertyget på biblioteket verkade vara DISA, Uppsala 
universitetsbibliotekets huvudkatalog. På frågan varför han valde bort andra 
bibliotekshjälpmedel än DISA svarade en student: ”Som LIBRIS eller nåt sånt, 
därför att jag inte är intresserad av att åka till Kungliga biblioteket i Stockholm eller 
nåt sånt.”102 Detta svar återkom, att man gärna letade i DISA för att man då visste att 
källan fanns på plats.103 Inte alla kände till möjligheten att fjärrlåna. Den tydliga 
skyltningen för fjärrlån på Carolina skapade viss förvirring, en student antog att man 
bara kunde fjärrlåna där.104 Två andra trodde att man var tvungen att åka till 
Stockholm för att få tag på boken, vilket beläggs av ovanstående citat. 

Sammanfattningsvis menar jag kunna konstatera att inte alla medvetet hade 
funderat på olika potentiella informationskällor. Innehållet verkade enligt min tolkning 
betyda mer än formen, men där förbisåg några studenter att de inte kunde komma åt 
alla sorters information via en allmän sökning på DISA eller Internet. Jag anser att en 
identifikation av möjliga dokument är nödvändig för att kunna välja en lämplig 
sökväg, vilket jag kommer att analysera nu.  

5. En informationskompetent person utvecklar framgångsrika 
sökstrategier. 

En framgångsrik sökstrategi bygger enligt Doyle på en förståelse av informationens 
organisation. Hon menar att man har tillgång till mycket material under förutsättning 
att man kan anpassa sina frågor till systemet. Många, anser hon, ger ofta upp efter 
första försöket utan att ha trängt igenom strukturen.105 Doyle syftar då som nämnts 
ovan på telekommunikation och ger ett närmare exempel på en analys av sökningar i 
en databas, där endast mindre än tio procent använde sig av de inlagda termerna.106  

Jag skulle vilja utvidga hennes tolkning med att i stället för att utveckla en strategi 
inför ett enskilt bibliotekssystem omfatta alla målmedvetna handlingar i en 
sökprocess. Enligt min uppfattning är en framgångsrik sökstrategi den som leder till 

 
 

102 Intervju med lärarstudent i svenska/historia. 
103 t.ex. Intervju med lärarstudent i ekonomi. 
104 Intervju med lärarstudent i biologi/naturkunskap. 
105 Doyle, 1994, s. 31. 
106 Thorngate & Hotta, 1990, ”Expertise and information retrieval” i Knowledge: Creation, Diffusion, 
Utilization. 11, s. 237 – 247, citerad enligt Doyle, 1994, s. 31. 



 
 

46 

den största möjliga mängden relevanta träffar. Jag anser att en framgångsrik 
sökstrategi grundas på ställningstaganden till vad man söker, var man söker och hur 
man söker, vilket är särpräglad vid varje sökning. Några studenter uppgav emellertid 
att de använde samma strategi för olika uppgifter. I det här avsnittet återges allmänt 
orsakssammanhang, vilket avser studenternas argumentation för sätt att söka. Det 
kan såväl handla om förhållningssätt i en specifik sökning som något som rutinmässigt 
används vid olika uppgifter. 

En framgångsrik sökstrategi verkar bland annat kunna bero på lärarstudentens 
intention med examensarbetet. Tydligast blir detta hos en student som säger sig leta 
efter belägg för hur mycket som krävs för att bli godkänd. På frågan vad han 
upplevde gick bra med informationssökningen som jag observerade svarade denna 
student: 

Att jag hittar ett examensarbete som har skrivits för den handledaren som vi har./.../så kan 
det ge en fingervisning lite om vad som är tillräckligt/.../då vet vi att då klarar vi oss att få 
godkänt.107 

Följaktligen syftar en sökstrategi som han bedömer som framgångsrik till att granska 
institutionens hemsida för att hitta tidigare examensarbeten.  

Några andra strategier som nämndes i intervjuerna tog jag redan upp i punkt tre: 
två lärarstudenter använde Internet som inspirationskälla och några studenter 
granskade litteraturlistor för att få grepp om ämnet, så kallade chaining. 

Argumentationen för andra sökstrategier gällde mer innehållet i sökhjälpmedlet. 
En lärarstudent brukade använda samma sökmotor och menade att den lämpade sig 
eftersom han letade efter nyare material.108 För en annan student som inför en annan 
uppgift skulle skriva om en gammal fransk författare var det däremot mera 
framgångsrikt att titta i gamla kortkataloger samt LIBRIS och ämnesdatabasen 
MLA.109 En lärarstudent yttrade: ”...om man t.ex. skriver uppsats på historia, 
statskunskap, då letar man ju databaser, det beror på vad man är ute efter.”110 Dessa 
studenter föredrog de sökhjälpmedel som uppfattades innehålla det mest relevanta 
materialet i ämnet. 

 
 

107 Intervju med lärarstudent i samhällskunskap/historia. 
108 Intervju med lärarstudent i datakunskap/naturkunskap 
109 Intervju med lärarstudent i latin/franska. 
110 Intervju med lärarstudent i samhällskunskap/historia. 
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En student hade den inställningen att böckerna kunde stå där man inte förväntade 
sig att de skulle kunna stå: 

Jag förväntar mig att hitta information där jag inte tror att jag ska hitta den./.../Så jag vet att 
jag inte bara ska nöja mig med det som jag har, på datorn står det att den titeln finns där och 
där, utan när jag går förbi en hylla, kanske det är just den hyllan, kanske jag hittar andra 
saker som är intressant. Så det är väl lite dubbelt det där, men att jag är medveten om att allt 
finns inte där det borde finnas, det finns på andra platser.111 

Denna strategi tyder enligt min tolkning på en viss skepsis mot bibliotekets 
organisation. En annan strategi som nämndes flera gånger var att ta kontakt med 
handledaren för att få litteraturtips: 

Då kommer vi att göra så att vi går till den här personen som vi har frågat, vi har nämligen 
två handledare. Och den ena handledaren, han känner Gunnar Berg, så då kommer vi nog 
att få kontakt med honom och, så att han ger oss information eller litteratur på nåt vis, så vi 
kommer att gå till honom. Göra det lätt för oss och slipper söka.112 

Under sökstrategi placerar jag dessutom svaren till följande frågor: ”På vilka sätt 
sökte du hittills information till uppgiften? Använder du olika bibliotek eller 
detsamma?”  

Eftersom studenterna som sagt befann sig i ett inledningsskede med sina 
examensarbeten hade de inte letat så mycket än. För fem studenter var under-
sökningstillfället den första informationssökningen inför examensarbetet, vilket jag 
nämnde tidigare. Den student som ville skriva om den litterära kanons roll i 
svenskundervisningen hade framförallt tittat igenom olika litteraturhistoriska böcker 
och frågat studiekamrater för att sammanställa en enkät där lärare skulle ange vilken 
litteratur de tar upp i undervisningen.113 Två andra hade sökt igenom sina bokhyllor 
hemma och en hade orienterat sig i bokhandeln. Två lärarstudenter upprepade en 
tidigare sökning på författarna. 

Vilka bibliotek som besöktes var delvis beroende på tillgängligheten. Fem 
studenter använde ILUs bibliotek och fyra av dessa nämnde bekvämligheten som 
orsak. Två andra studenter använde ILUs bibliotek bara för att kopiera. Fyra 
studenter nämnde att de brukade gå till Carolina för att söka information och två gick 
till Stadsbiblioteket på fritiden. Ekonomistudenten valde bibliotek efter det ämne hon 

 
 

111 Intervju med lärarstudent i svenska/historia. 
112 Intervju med lärarstudent i biologi/naturkunskap. 
113 Intervju med lärarstudent i svenska/historia. 
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just läste, när hon läste ekonomi använde hon Ekonomikums bibliotek. En student 
började alltid leta hemifrån och sökte han efter äldre material som han inte skulle 
kunna nå via nätet så skulle han bege sig till ett bibliotek. En student hade givit upp 
att låna kurslitteratur på bibliotek: 

/.../min erfarenhet av det är att jag brukar inte låna kurslitteratur på bibliotek därför att de 
aldrig finns inne och om man reserverar den så får man den aldrig under den tid som man 
egentligen behöver den. Och det brukar vara under så kort tid att det inte lönar sig helt 
enkelt, så att jag brukar antingen låna litteratur av såna som har läst tidigare eller så köper 
jag den, så jag brukar sällan låna kurslitteratur på bibliotek.114 

Sammanfattningsvis menar jag kunna urskilja många olika sökstrategier. Somliga 
studenter uppgav att de använder sig av chaining och att Internet brukar fungera 
som inspirationskälla. Andra nämnde att de nyttjar de hjälpmedel som de anser 
passa bäst för den aktuella uppgiften. En student menade att han brukade ögna 
igenom hyllorna på biblioteket. Att fråga handledaren var ett annat tillvägagångssätt. 
En annans student sökstrategi stod i samband med hans ambitionsnivå, han sökte 
efter möjligst näraliggande examensarbeten. Vidare uppgavs att fråga andra efter 
litteraturtips, att titta hemma i bokhyllan, att låna av studiekamrater, att besöka 
bokhandeln, och att söka på relevanta författare i sin litteratursökning. Vilket 
bibliotek som användes styrdes av materialet som söktes och det fysiska avståndet 
till biblioteket. 

6. En informationskompetent person skaffar sig tillgång till information 
under beaktande av datorbaserade och andra tekniker. 

Här kan man tydligt skåda att definitionen formulerades 1994, eftersom det numera 
kan betraktas som mera självklart att använda datorbaserade kataloger än att 
använda kortkataloger. Doyle syftade i det redan nämnda exemplet på användandet 
av elektroniskt material och elektroniska sökhjälpmedel såväl som på möjligheten att 
ta kontakt med experter. Jag vill under den här punkten belysa hur förtrogna 
studenterna är med den tekniska sidan av informationssökandet som jag indelar i 
användandet av Internet, databaser och bibliotekskataloger. 

I intervjuerna berättade fyra av studenterna om en allmän sökning på Internet via 
en sökmotor. En student favoriserade alltid Copernic, en metasökmotor med en egen 

 
 

114 Intervju med lärarstudent i samhällskunskap/historia. 
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programvara där man även kan spara och sortera alla sina sökningar.115 Han tyckte 
att det var fördelaktigt att han fick fler träffar än om han endast sökte i Alta Vista. 
Dessutom upplevde han att Copernic strukturerade både sökfrågan och svaren på 
ett mer intelligent sätt.116 En annan informant brukade prova olika sökmotorer som 
Alta Vista eller Yahoo, hon kände inte till deras för- eller nackdelar och det spelade 
ingen roll för henne vilken hon nyttjade.117 En tredje student satsade på Evreka: 
”/.../och sedan Evreka tycker jag är ganska bra, den ger inte så många träffar som en 
del av de andra, så det är ju lite skönt att få det sorterat.”118 Jag anser att det inte är 
liktydigt att få ett mindre antal träffar med att få relevanta träffar. Viktiga dokument 
kanske saknas. Hon avsåg emellertid eventuellt att Evreka är en sökmotor som är 
specialiserat på svenska webbsidor och att hon endast ville ha svenskt material. Jag 
underlät att ställa en egentlig nödvändig följdfråga här, nämligen vad hon menade 
med att få det sorterat. Tre studenter använde booleska sökoperatorer. 

De beskrivna inställningarna till en sökning på Internet belyser enligt min mening 
hur medvetet eller omedvetet studenterna agerar. Där den ena studenten redovisade 
ett medvetet och reflekterat ställningstagande till fördel för en viss sökmotor provade 
den andra studenten sig fram utan att ta reda på sökmotorernas bakgrund. Den 
första studenten har en bakgrund som datavetenskapsstudent, som enligt min 
uppfattning ger honom andra möjligheter att genomskåda sökmotorerna.  

Ingen av studenterna nämnde elektroniska tidskrifter som källa och när jag 
frågade i en intervju så förklarade informanten att hon hade tittat på några tidningars 
hemsidor.119 Med mitt metodiska upplägg att följa studenterna i deras egna 
informationsvanor kan jag här inte dra slutsatsen att informanterna inte känner till 
elektroniska tidskrifter. Samtidigt ställde jag ofta följdfrågor hur de skulle kunna göra 
på ett annat sätt för att kunna lokalisera relevanta tidskriftsartiklar och då berörde 
flera studenter möjligheten att bläddra i de senaste numren av en viktig tidskrift i 
ämnet, men ingen talade om elektroniska tidskrifter. 

Kunskapen om och nyttjandet av databaser skiftade. Hos flera studenter rådde 
begreppsförvirring. DISA och LIBRIS kan också betecknas som databaser, även 
sökmotorer på Internet är uppbyggda som databaser. Vad är alltså en databas? Den 
allmänna förklaringen i Nationalencyklopedin hjälper inte: ”Databas, mängd av 

 
 

115 http://www.copernic.com/. 
116 Intervju med lärarstudent i datakunskap/naturkunskap. 
117 Intervju med lärarstudent i psykologi/matematik. 
118 Intervju med lärarstudent i svenska/engelska. 
119 Intervju med lärarstudent i svenska/engelska. 
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data, ordnade i ett eller flera dataregister, som är tillräcklig för ett visst ändamål eller 
för ett visst databehandlingssystem.”120 I min undersökning avser jag ämnesdatabaser 
som t.ex. ERIC, vilket jag också förklarade för studenterna. 

Ett svar på min fråga om informanterna använde databaser var: ”Oh, ja, flera 
gånger.”121 En annan student däremot sa: ”Äh...- Vet du vad det är, en databas? - 
Nej.”122 Den sistnämnda studenten uppgav således att han inte heller sökt i någon 
databas efter att jag hade förklarat min användning av uttrycket. 

Den student som ovan tydligt uttryckte att han hade sökt i databaser nämnde 
riksdagens och regeringens databaser, samt Stockholms stadsarkivs databas. Han 
framförde att han skulle söka i olika databaser för att hitta tidskrifter, och på min 
fråga vilka databaser han då avsåg förklarade han:  

/.../det vet jag faktiskt inte i dagsläget, men det går alltid att ta reda på. Det finns ju 
tidskrifts..., om det är DISA eller om det är nån annan, jag känner inte till vad de heter riktigt, 
men det går alltid att ta reda på när man väl behöver skaffa fram det.123 

Eftersom de olika databaserna är listade är det kanske inte av stor betydelse att 
känna till deras exakta beteckning, men det är nog dömt att misslyckas om man 
försöker hitta tidskriftsartiklar i DISA. Frågan är om han riskerar att gå miste om 
viktig information på grund av sin omedvetenhet om sökmöjligheternas struktur? 

En student berättade att hon hade letat i en pedagogisk databas, men kom inte 
ihåg vilken det var. Jag antar att det var ERIC, en pedagogisk databas som stöds av 
U. S. Department of Education med målsättningen att tillhandahålla omfattande 
pedagogiskt material.124 Ingen av de andra studenterna kände till databasen. Detta är 
ett märkligt resultat, tycker jag. ERIC är en viktig pedagogisk resurs som studenterna 
åtminstone bör känna till enligt min uppfattning. Bibliotekets enhetschef Pia Bodå var 
medveten om att studenterna inte hade kännedom om ERIC:s existens och ansåg inte 
heller att de behövde det eftersom lärarutbildningen baseras på inhemskt och inte 
internationellt material.125 I intervjuer med didaktiklektorerna upplystes jag emellertid 
om att pedagogisk kurslitteratur på engelska ingår.126 

 
 

120 Nationalencyklopedin multimedia 2000. 
121 Intervju med lärarstudent i samhällskunskap/historia. 
122 Intervju med lärarstudent i svenska/samhällskunskap. 
123 Intervju med lärarstudent i samhällskunskap/historia. 
124 Intervju med lärarstudent i franska/latin. 
125 Intervju med bibliotekarien Pia Bodå. 
126 Intervjuer med didaktiklektorerna i franska och engelska 
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En annan student hade för en annan uppgift än examensarbetet sökt i Helecon 
och EconLit, två ekonomiska databaser. Hon tyckte att det allmänt var svårt att leta 
material i ämnesdatabaser. Hon upplevde att Helecon, och även Artikelsök, gav ett 
bra urval träffar, medan andra databasers träffmängder blev för stora, ansåg hon. En 
annan gång hade hon inte fått någon träff alls när hon sökte på Ryssland och 
ekonomi. Hon uppgav att hon inte avstämde sina sökord med de ord som fanns 
inlagda i databasen.127 

För examensarbetet ville två studenter söka i ATLA, en religionsdatabas, som de 
förmodade fanns på CD-ROM på Carolina.128 Databasen är dock numera tillgänglig 
via Internet för användare inom Uppsala universitet. Detta är nog inte betydelsefullt 
för utfallet av informanternas informationssökning, menar jag, men de skulle ha 
kunnat spara tid. Det belyser enligt min uppfattning också att 
informationssökningsfärdigheter bör uppdateras eftersom möjligheterna kontinuerligt 
utvecklas. Båda studenter nämnde vid olika tillfällen att man förmodligen kunde söka 
på samma sätt på ILUs bibliotek, men de anförde samtidigt att de drogs till Carolina 
för att det mesta upplevdes som mera samlat där. Detta illustreras genom 
förklaringen på min fråga om de hittade det de väntade sig. De svarade att en 
sökning i LIBRIS var ett av de få sätten att söka material om det indiska 
skolsystemet på ILUs bibliotek.129 Carolinas elektroniska material är även tillgängligt 
på ILU. En annan student var medveten om att CD-ROM numera ofta hade lagts på 
nätet. Att söka på CD-ROM fungerade inte så bra, menade han.130 

Många studenter tänkte använda Artikelsök för att söka efter tidskriftsartiklar för 
sitt examensarbete. En student hade tidigare granskat vilka källor som läggs in i 
databasen. Han svarade följande på min fråga hur han skulle få tag i tidskriftsartiklar: 

Då skulle jag gå in på Lundellska skolans hemsida, på deras bibliotek, där har de dels ett 
register som heter Artikelsök, tror jag, där man kan söka artiklar och får man träffar där så 
vet man i alla fall att de artiklarna har de på sitt bibliotek, så då kan man gå och leta efter den 
om man frågar lite snällt, ja, eller också så hittar man direktlänkar till artiklar som finns på 
nätet.131 

 
 

127 Intervju med lärarstudent i ekonomi. 
128 Intervju med lärarstudent i svenska/religion. 
129 Intervju med lärarstudent i svenska/religion. 
130 Intervju med lärarstudent i samhällskunskap/historia. 
131 Intervju med lärarstudent i naturkunskap/datakunskap. 
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Här undrar jag om informanten har blandat ihop Artikelsök, som innehåller referenser 
till 30 dagstidningar och över 550 tidskrifter vilka skolan förmodligen inte 
tillhandahåller komplett, med Skolans artikelservice, som endast innehåller ett 
pedagogiskt urval av nio tidningar och som finns tillgänglig i en papperskopia eller 
som länk.  

På samma fråga svarade en annan student: 

Då får jag väl gå in på nån Artikelsök inom DISA, det finns på DISA, ja, det gör det. Och 
slår jag väl på bildning som ämne, så får jag väl upp ett antal träffar. Det kan jag inte svara 
på exakt hur jag gör än, får jag upp femtusen träffar, ja, då kanske jag lämnar det och tänker 
att, ja, men det räcker det jag har. Så viktigt är det inte, några artiklar./.../Artikelsök, det finns 
ju, att de har ju satt in en mängd olika dagstidningar och tidskrifter finns inlagrade på data 
som man kan gå på, som hittar under Artikelsök. Det kanske finns i flera olika sorters 
artikelsök dessutom, men det finns en, tror jag, som heter specifikt Artikelsök./.../Jag tror att 
det finns, nej, om inte under DISA, jo, men under universitetsbibliotekets, en av 
universitetsbibliotekets kataloger, tror jag, heter Artikelsök. Det är i alla fall som man sätter 
sig vid en dator där på Carolina eller här, och så hittar man den ganska fort.132 

Frågan är återigen om det är avgörande för informationssökningen att känna till 
databasens namn och bibliotekshjälpmedlens organisation. Studenten känner till och 
kan lokalisera samt använda sökverktyget och det är möjligtvis det viktigaste.  

I det följande beskrivs studenternas sätt att söka och beställa information i 
DISA. En student hade svårigheter att utföra en kombinationssökning med det gamla 
DISA-gränssnittet, och tyckte att det nya var lättare att hantera.133 En annan student 
hade beställt böcker på Carolina hemifrån med hjälp av en vän, ytterligare en uppgav 
att det inte går att beställa hemifrån, i alla fall kunde inte hon utföra detta.134 I detta 
ser jag den inledningsvis nämnda kopplingen mellan informationskompetens och 
datakompetens. Än så länge krävs det att installera Telnet och kunna hantera dess 
kommandostyrda sökfunktioner för att kunna beställa material. En student hade ofta 
beställt böcker via DISA, en annan uppgav att han hade gjort det en gång tidigare, 
eftersom de böcker han var intresserad av för det mesta hade funnits i den öppna 
samlingen.135 En student talade om att han hade beställt böcker via DISA, men inte 
krävt några som var utlånade eftersom det skulle ha tagit för lång tid.136 En student 

 
 

132 Intervju med lärarstudent i svenska/historia. 
133 Intervju med lärarstudent i biologi/naturkunskap. 
134 Intervjuer med lärarstudenter i ekonomi och franska/historia. 
135 Intervjuer med lärarstudenter i svenska/historia och svenska/samhällskunskap. 
136 E-post av lärarstudent i samhällskunskap/historia. 
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förmodade att han var tvungen att gå till respektive filial för att ställa sig i kö.137 Två 
studenter berättade att de aldrig hade beställt böcker på Carolina, den ena köpte 
kursmaterial och mera hade inte behövts enligt hennes utsaga. Hon hade svårigheter 
att bestämma sig för en dator och att hitta DISA, eftersom hon inte kände igen 
skärmbilden. Hittills hade det webbaserade gränssnittet av DISA alltid funnits på 
datorskärmen när hon knäppte på den, vilket inte var fallet vid någon av datorerna 
vid undersökningstillfället.138 Det är, menar jag, ett svar på min fråga ovan, ifall det är 
viktigt att känna till bibliografiska hjälpmedlens organisation. Man kan alltså få 
problem med att lokalisera sökverktyg om man inte känner till deras struktur. Platsen 
av många sökverktyg är numera virtuell och skiftande. Har man inte förstått 
organisationen så hittar man inte automatiskt sökverktyget om platsen har förändrats. 
Enligt min uppfattning är det förvånansvärt att några studenter uppgav att de sällan 
eller aldrig hade beställt böcker ifrån universitetsbiblioteket. Jag förmodar att detta 
beror på sättet att bedriva utbildningen, vilket jag kommer att analysera senare. 

Av de fem studenter som sökte på DISA valde två att söka på ord i titeln. När 
jag frågade efter motivationen att leta på titeln visade sig en student först vara 
förvånad över att han utförde en sökning på titeln. Han uppgav sedan att han nog 
ville kontrollera om det fanns en bok med titeln bildning. Han hade vid 
observationstillfället dessutom sökt på ordet kanon och ämne bildning.139 Den andra 
studenten uppgav att han chansade att det fanns en bok som hade det ordet i titeln.140 
En sökning på ämnesord hade förefallit mera naturligt enligt min uppfattning. 
Resultatmängden av en sökning på titel innehåller bara böcker där dessa ämnesord 
finns skrivna i titeln. Träffmängden omfattar då enligt min tolkning inte allt material 
som kan tänkas behandla ämnet bildning eller, i det andra fallet, ämnet maktspråk. 
För den ena studenten var detta en upprepning av en tidigare utfört sökning, han 
hade letat på ämnet förut.141 Här visas ett exempel på att en upprepning enligt min 
uppfattning påverkade beslut i sökningsprocessen, som eventuellt inte skulle ha 
fattats om informanten verkligen hade varit intresserad av resultatet. 

Sammanfattningsvis anser jag att lärarstudenterna endast delvis uppvisade en 
medveten och genomtänkt inställning till Internet, databaser eller katalogen DISA, 

 
 

137 Observation av lärarstudent i svenska/samhällskunskap. 
138 Intervjuer med lärarstudenter i biologi/naturkunskap och psykologi/matematik samt observationen av 
lärarstudenten i psykologi/matematik. 
139 Intervju med lärarstudent i svenska/historia. 
140 Intervju med lärarstudent i svenska/samhällskunskap. 
141 Intervju med lärarstudent i svenska/historia. 
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medan ett flertal verkade bygga sitt förhållningssätt på intuitiva antaganden. Två 
studenter tycktes i själva verket vara villrådiga i sin sökning. Där kan emellertid min 
närvaro också ha påverkat situationen. Tre studenter var ovana att beställa material 
på Carolina, vilket enligt min mening är förvånansvärt.  

Sammanställning av egenskaperna 1-6 
Under den första egenskapen framställdes när lärarstudenterna kunde tänkas avsluta 
informationssökningen. Några studenter uppgav att de skulle fokusera på att söka 
information i början, men att sökprocessen inte helt slutfördes innan examensarbetet 
hade lämnats in. Andra studenter uppfattade informationssökning som en mer 
avgränsad fas. En student menade att det var omöjligt att hitta allt material i ett ämne. 

Den andra egenskapen gällde om och varför studenterna ansåg sig behöva leta 
information. Alla informanterna tyckte att informationssökning var en del av 
uppsatsskrivandet. Andra lärarstudenter som hade tillfrågats om de ville delta i 
undersökningen avbjöde emellertid med att hänvisa till att de inte behövde leta 
information. 

Den tredje egenskapen avsåg att kunna hitta lämpliga sökord. En del av 
studenterna berättade om utarbetade strategier för att frambringa passande 
ämnesord. Vissa ämnen verkade, menar jag, vara lättare att precisera med några ord 
än andra. En sökning på författare uppfattades inte leda till nödvändigheten av att 
hitta exakta fraser för att beskriva problem och förefaller därmed utgöra en särskild 
sökning.  

Den fjärde egenskapen handlade om att kunna identifiera möjliga informa-
tionskällor. I centrum stod frågan vad och var studenterna sökte. Enligt min tolkning 
verkade studenterna vara mer observanta på källans innehåll än på olika 
publikationstyper. Somliga trodde att en allmän sökning på Internet eller DISA skulle 
informera om tidskriftsartiklar. Andra lärarstudenter koncentrerade sig på Artikelsök 
för att hitta relevanta artiklar. Internet uppgavs användas som inspiration till vidare 
sökning eller för att ladda ner offentliga dokument. De flesta studenter letade i DISA. 
Som informella källor nämndes Utbildningsradion och intryck från omgivningen. 

Den femte egenskapen rörde sig om sökstrategier i vidare mening där varje föjld 
av handlingar som stod i orsakssammanhang ingick. En sammanfattning av de olika 
sökstrategierna återfinns i slutet av punkt fem. 

Under den sjätte egenskapen slutligen tog jag upp den mer tekniska sidan av 
informationssökande på Internet, i databaser och bibliotekskataloger. Det 
fokuserades på hur studenterna sökte. Denna egenskap har sammanfattats under 
punkt sex. 
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I följande redogör jag för de sista fyra egenskaperna hos en informations-
kompetent person vilka fokuserar på källkritik, organiserandet av litteratursök-
ningarna och användning av informationen. 

7. En informationskompetent person utvärderar information. 
Under den här rubriken behandlas efter vilka kriterier studenterna granskar 
katalogposterna och den slutliga informationskällan för att urskilja relevant material. 
Även studenternas utsagor om källkritik återges. 

Fem studenter uppgav att de tittade på titeln när de bläddrade igenom 
träffmängden, två nämnde även underrubrikerna. Att en titel kunde missleda 
uppfattades av två studenter som risk. Två informanter kontrollerade om publi-
kationens ämne passade deras behov. En informant hade hört talas om förlaget. Tre 
studenter som sökte på ILUs hemsida efter tidigare uppsatser anförde att det var 
betydelsefullt om en uppsats var skriven av en blivande gymnasielärare. För en av 
dessa studenter var det som sagt viktigt för att kunna fastställa kravnivån. Tre 
studenter bedömde materialets relevans även efter publiceringsåret, en för att sålla 
bort historiska beskrivningar, de andra två för att deras ämnen, nämligen PBL och 
dator i undervisning, var aktuella. En informant valde ibland bort litteratur som inte 
kunde lånas hem. Ifall det handlade om artiklar granskades även abstracts. Två 
studenter nämnde att de hade en plan i huvudet som de försökte följa och som de 
bedömde materialet efter. Som urvalskriterium fungerade även materialets 
tillgänglighet:  

Dels är det faktiskt tillgång, tror jag, om det är en artikel som är intressant och den går att 
printa ut, eller få den direkt, eller så här, då tar jag den och den är så där krånglig, dels att 
jag måste betala för tjänsten, då tar jag den inte.142 

En student nämnde att han ögnade igenom innehållet och avgjorde om en bok var 
intressant på grundval av om det fanns vissa nyckelord eller inte. Titeln kunde 
missleda enligt en annan student så att man var tvungen att orientera sig i förordet för 
att kunna avgöra vad boken handlade om. Dessutom angav han att han förutom 
innehållsförteckningen även tittade på om han kände igen titlar ur referenslistan.143  

 
 

142 Intervju med lärarstudent i ekonomi. 
143 Intervju med lärarstudent i samhällskunskap/historia. 
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Nästan alla lärarstudenter förhöll sig kritiska till innehållet i texterna. En student 
menade att ”/.../alltså en källkritik måste man ju ha”144 medan andra uttryckte sig 
mera återhållsamt och var mera noggranna med att kontrollera källor på Internet än 
att granska böcker. Denna uppfattning speglas i följande citat: ”Om jag letar på 
Internet skulle jag nog kolla upp det. I en bok så kollar man ju inte upp det lika 
mycket, men på nätet försöker man nog titta om de har några referenser.” Studenten 
motiverade skillnaden på följande sätt: 

Det är väl just det att man har inte pratat så mycket om att det ska vara nåt, ja, att det ska 
vara nåt fel på det som står i böcker, men däremot har man ju pratat väldigt mycket de 
senaste åren att man inte ska lita på det som står på Internet. Så det är klart att det påverkar 
väl en mycket.145 

En student nyttjade Mölndal stadsbibliotekets länksamling eftersom länkarna är 
kvalitetsgranskade.146 Två studenter uppgav att de inte alls skulle använda Internet 
som källa, den ena gjorde emellertid ett undantag när det gällde en offentlig webplats 
som riksdagens hemsida. En av dessa studenter förklarade att en hemsida på Internet 
skulle kunna vara borttagen nästa dag, den andra anförde att upphovsmannen skulle 
kunnat stavat eller översatt en originalkälla fel.147 Istället ville några använda Internet 
som hjälpmedel för att få tips på relevanta böcker, vilket jag redan redogjort för 
ovan.  

En del av studenterna uppgav flera kriterier för att bedöma om en källa var 
tillförlitlig. Sex informanter sade att de tittade på författaren, varav en koncentrerade 
sig på författarens profession och en annan på författarens status.148 Detta fungerade 
enligt lärarstudenten som en viss garanti för att utsagorna var sanna, men helt säker 
kunde man ändå inte vara enligt henne. Hon klargjorde att den tydligaste bilden 
skulle man få genom att sätta sig in i de referenser som angivits i texten.149 Var texten 
hade publicerats kontrollerades av tre studenter. I vilket syfte texten hade formulerats 
beskrev två studenter som en viktig fundering angående sanningshalten av källan.150 
Eftersom båda studenterna läser samhällskunskap får deras attityd mot texten enligt 
min uppfattning en politisk dimension. En av studenterna sade också: ”Även om 

 
 

144 Intervju med lärarstudent i samhällskunskap/geografi. 
145 Båda citaten härstammar från en intervju med en lärarstudent i psykologi/matematik. 
146 Intervju med lärarstudent i naturkunskap/datakunskap. 
147 Intervjuerna med lärarstudenter i svenska/samhällskunskap och biologi/naturkunskap. 
148 Intervjuerna med lärarstudenter i samhällskunskap/historia och franska/latin. 
149 Intervju med lärarstudent i franska/latin. 
150 Intervjuerna med lärarstudenterna i svenska/samhällskunskap och samhällskunskap/geografi. 
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statsministern säger nånting så har han ett syfte/.../.”151 Här anser jag att det finns ett 
samband mellan hans utsagor angående källkritik och hans ämne samhällskunskap. 
Endast en student nämnde publiceringsåret som stödpunkt för sitt omdöme.152 Jag 
förmodar att textens ålder påverkar bedömningen hos flera studenter än vad som 
framkommit i min fråga efter källkritik. Ytterligare tre studenter nämnde 
publiceringsåret som urvalskriterium vid granskning av katalogposter.153 

En student nämnde att han frågade kunniga personer om deras uppfattning om 
boken och en annan, som brukade stödja sig på många olika källor, sade att hon går 
efter om texten citeras i några olika källor.  

Två studenter uppgav att undersökningen beskrivs så noggrant i vetenskapliga 
arbeten att det är möjligt att följa resonemanget. Därmed kan man också bedöma 
om det dras adekvata slutsatser.154 Två studenter nämnde att de distanserade sig i sin 
egen skriftliga framställning ifrån textställen som uppfattades basera på felaktiga 
argument.155 

Sammanfattningsvis uppgav nästan hälften av lärarstudenterna att titeln var 
avgörande i omdömet av katalogposten. I övrigt bedömdes katalogposten efter 
publiceringsåret, förlaget, ämnet och för vilket skolstadium ett tidigare examensarbete 
var avsedd. Vid artiklar nämndes abstracts som betydelsefulla för att avgöra deras 
relevans. 

Den slutliga informationskällans relevans avgjordes efter förordet, inne-
hållsförteckningen, förekomsten av vissa nyckelord och innehållet i referenslistan. 

Det blir tydligt i undersökningen att studenterna är förberedda på att förhålla sig 
kritiskt till information. Textens tillförlitlighet granskades efter författaren, 
publiceringssammanhanget, syftet och aktualitet. Som möjlighet nämndes även att 
fråga andra efter deras värdering av texten och att ta reda på hur ofta den hade 
citerats. Ett annat omtalat sätt att analysera materialet var att tränga igenom och att 
kritisera tankegångarna. Några studenter uppgav att de undvek Internet som källa. 
Studenterna verkade ägna sig i olika omfattning åt att bedöma sitt material, vilket 
delvis påvisar ett samband med ämnet enligt min uppfattning. 

 
 

151 Intervju med lärarstudent i svenska/samhällskunskap. 
152 Intervju med lärarstudent i datakunskap/naturkunskap. 
153 Intervju med lärarstudenter i svenska/religion, ekonomi, samhällskunskap/geografi. 
154 Intervju med lärarstudenter i samhällskunskap/geografi och samhällskunskap/historia. 
155 Intervju med lärarstudent i samhällskunskap/geografi, e-post av lärarstudent i svenska/engelska. 
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8. En informationskompetent person organiserar information för praktisk 
användning. 

Enligt Doyle motsvarar denna egenskap frågan om man har allt man behöver för att 
kunna utföra en uppgift eller om man måste fylla nya informationsluckor. Denna fråga 
behandlades redan under det första kännetecknet av en informationskompetent 
person, där jag belyste när studenterna tänkte avsluta sin informationssökning. 
Bytoft-Nyaas påpekade att det inte är självklart ”/…/att hålla reda på vad och var 
man har sökt/.../.Det måste läras.”156  

Frågan hur studenterna gick tillväga för att behålla översikten över sitt material 
togs inte upp i varje intervju. Fem studenter anförde att de antecknade titlar och 
författarna, en student noterade dessutom handledaren av uppsatsen han hade hittat, 
och en annan placeringen av materialet i biblioteket. En student krävde in en bok 
utan att anteckna någonting, han menade att han skulle kunna hålla reda på den om 
det bara handlade om en enda bok. Dessutom skulle han nog få ett brev när boken 
hade kommit in, yttrade han.157 De studenter som skrev upp någonting under 
observationen hade noterat vad de hittade men inte hur de sökte litteraturen. Två 
studenter nämnde emellertid i intervjun att de brukade notera söksätten. Hittade de 
övriga informanterna något intressant såg de till så att de inte skulle glömma detta, 
men eventuellt skulle de av misstag kunna utföra samma sökning en gång till enligt min 
uppfattning. 

Dessutom nämnde Doyle i sitt exempel under den här punkten att referenserna 
eventuellt skulle organiseras i en databas.158 Detta är enligt min uppfattning för höga 
krav för en fempoängsuppgift. Inför en doktorsavhandling med en tänkt fortsatt 
akademisk karriär kan det däremot vara välbetänkt att införa materialet i en databas. 

9. En informationskompetent person integrerar information i den redan 
befintliga kunskapsmassan. 

Doyle använder den här punkten i sitt exempel för att resonera om vad man hittills 
vet och vad man behöver veta för att kunna slutföra uppgiften.159 Informanterna hade 
inte nått stadiet att de hade satt sig in i ämnet och kunde bedöma sin kunskapsnivå. 
Under den här rubriken presenterar jag istället studenternas urvalsprocess för 

 
 

156 Bytoft -Nyaas, 1998. 
157 Intervju med lärarstudent i samhällskunskap/geografi. 
158 Doyle, 1994, s. 33. 
159 Doyle, 1994, s. 33. 
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bearbetningen av det hittade materialet, dvs. vilka avsnitt i texten som bedömdes som 
viktiga och vilka funderingar som de tror komma att ligga bakom beslutet. Detta steg 
i informationsanvändningen kallas extracting.160 I detta skede sammanfogas enligt 
min uppfattning ny information till det man redan vet. Jag anser att det innehåller 
studenternas funderingar om vad som är relevant information och behöver tas upp i 
den befintliga kunskapsmassan. Det handlade återigen om att studenterna knöt an till 
tidigare tillvägagångssätt för att spekulera om framtiden, eftersom de fortfarande 
befann sig i början av sitt uppsatsprojekt.  

En student uttryckte: ”Det är klart att jag vill väl läsa delar av boken eller helst 
hela, men det tror jag inte att jag kommer att hinna med alla böcker.”161 En student 
hade redan läst igenom en hel uppsats eftersom det endast rörde sig om trettio sidor, 
medan de andra klargjorde att de kommer att välja ut vilka avsnitt i böckerna de 
behöver läsa. Sex studenter uppgav att de granskade innehållsförteckningen för att 
bedöma de viktiga passagerna i boken, andra nämnde förordet, inledningen och vid 
en uppsats sammanfattningen.  

Två studenter framförde sin rädsla över att kunna gå miste om intressant material 
på grund av sin urvalsmetod. Ett exempel ges i följande citat:  

Jaa, det är väl innehållsförteckningen och man läser på baksidan lite grann och kolla. Jag 
tror att jag skulle göra så. Det är möjligt att man missar nånting, men om man måste sålla, 
så...162 

Detta tycker jag är intressant i en jämförelse med inställningen till sökprocessen. Jag 
menar att det är mycket lättare att förbise en viktig sökstrategi för att hitta 
uttömmande material, vilket några studenter verkade ta lättare på. Det är enligt min 
uppfattning möjligt att studenterna menade att det var oundvikligt att förbise viktiga 
källor i informationsflödet men att det var förargligt om man hade lyckats lokalisera 
material och sedan missförstod dess betydelse. 

Tre studenter berättade att de närmade sig innehållet i en bok genom att läsa 
dess baksida.163 En student berättade att han ögnade igenom material på Internet men 
att det var ansträngande att läsa på datorskärmen.164 Två andra svar kunde relateras 
till både källor på Internet och till böcker, medan flertalet rörde sig om enbart 

 
 

160 Ellis et al, 1993, s. 359. 
161 Intervju med lärarstudent i psykologi/matematik. 
162 Intervju med lärarstudent i psykologi/matematik  
163 Intervju med lärarstudenter i psykologi/matematik och franska/latin. 
164 Intervju med lärarstudent i datakunskap/naturkunskap. 
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böcker. Där påverkade intervjumetoden eftersom jag delvis frågade hur de skulle 
behandla det material som de hittade idag. 

Enligt min bedömning visade studenterna ett medvetet förhållningssätt till det 
material de hittat. Det verkade vara mera självklart för dem att förhålla sig till funnet 
material än att söka det. Studenterna tycktes fokusera på sin uppgift när de ägnade 
sig åt att läsa texter. Det blev enligt min tolkning tydligt att de ofta hade ställts inför 
material där det även fanns tidspress för att läsa det viktigaste.165 Studenterna hade 
helt enkelt varit tvungna att kunna bedöma vilka avsnitt som var de viktigaste. 

10. En informationskompetent person använder information i kritiskt 
tänkande och vid problemlösning. 

I min undersökning har denna punkt spekulativ karaktär, även detta på grund av att 
de flesta studenterna endast hade påbörjat informationssökningen inför 
examensarbetet och inte kunde uttala sig om hur de har använt sitt material. 
Emellertid fick jag uppgifter om hur studenterna kunde tänka sig nyttja informationen. 
I min analys anser jag mig kunna upptäcka fyra olika delar i svaren, nämligen att 1) 
använda materialet för att avgränsa litteratursökningen, 2) att refera till det i 
examensarbetet, 3) att läsa sig in i ämnet eller 4) att vilja bygga sin undersökning 
respektive sin frågeställning på det. Studenterna nämnde ofta flera sätt att bearbeta 
informationen. 

Två studenter ville gå vidare i sin informationssökning med hjälp av informationen 
och sex studenter yttrade att de ville referera till materialet. Dessa två sätt att 
använda texter återspeglas i följande citat: 

Jag har inte gjort nånting än med den eftersom jag inte börjat skriva än, men det är ju möjligt 
att jag kommer att referera till den i min uppsats. Men sedan så kommer jag ju dra nytta av 
litteraturlistan, gå igenom den, kanske beställer böckerna och tittar vad det är för nånting 
och om jag kan använda det, om inte redan titeln säger att det är ointressant. 166 

Fyra studenter nämnde att de ville läsa in sig på ämnet, vilket följande citat ger ett 
exempel på: ”Jag kommer att läsa igenom den för att bilda mig en uppfattning om vad 
som finns skrivet redan.”167 Två studenter anförde att de skulle bygga undersökningen 
på texten. 

 
 

165 Detta framgick ur intervjun med didaktiklektorn i fysik.  
166 Intervju med lärarstudent i franska/latin. 
167 Intervju med lärarstudent i datakunskap/naturkunskap 
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Informationen kunde således tänkas användas i litteratursökningen, för att kunna 
bilda en teori, för att utveckla ämneskunskaperna och för att citera. 

Diskussion av lärarstudenternas informationskompetens och teorins lämplighet  
Det var inte möjligt att bibehålla principen att alla mina frågor skulle handla om det 
aktuella examensarbetet eftersom studenterna inte hade kommit så långt som till att 
använda litteraturen. Mina frågor fick anpassas efter detta tidiga stadium i 
informationssökningen samtidigt som de övriga svaren till ett senare skede i 
informationshanteringen fick en spekulativ karaktär. 

Man bör ha i åtanke att lärarstudenternas sätt att söka som ingår i 
undersökningen tillhör det första skedet i informationssökningen innan att ha 
fokuserat ämnesformuleringen, ett skede som fortfarande präglas av osäkerhet enligt 
Kuhlthau.168 Denna osäkerhet utmärkte enligt min uppfattning några lärarstudenters 
svar och deras agerande. Studenternas informationssökningsfärdigheter som del av 
informationskompetens uppfattades vara väldigt olika.  

Att hitta fullständig information för examensarbetet, vilket beskrevs under den 
första egenskapen av en informationskompetent person, tycktes inte vara alla 
lärarstudenternas mål med informationssökningen. Att man behöver information för 
att kunna avfatta examensarbetet ifrågasattes inte av de deltagande lärarstudenterna, 
men däremot föreföll detta inte vara lika självklart för de studenter som tackade nej 
till min undersökning. Detta återgavs som den andra egenskapen. Några studenter 
valde sina sökord med omsorg, andra beslöt mera spontant vilket ord som kunde 
vara lämpligt att använda för att avgränsa ämnet, vilket placerades under den tredje 
egenskapen. Den fjärde egenskapen, att det är nödvändigt att identifiera potentiella 
informationskällor för att skaffa sig tillgång till dessa, hade inte uppfattats av alla 
studenter. Studenternas sökstrategier, som lades fram under den femte egenskapen, 
verkade enligt min tolkning mer bero på förkärlek för vissa, ofta okomplicerade sätt 
att söka information än på en klarsynt överblick över alla sökmöjligheter som står till 
buds. Den sjätte egenskapen, att beakta datorbaserade och andra tekniker, var 
enligt min bedömning av intervjusvaren minst utvecklat. Internet används, framför allt 
som inspirationskälla. Studenterna visade sig däremot vara omedvetna om 
mångfalden av elektroniska hjälpmedel på biblioteket. Några studenter uppgav att de 
använde databaser, andra kände inte till begreppet. Ingen nämnde elektroniska 

 
 

168 Kuhlthau, 1997, s. 46. 
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tidskrifter. Två studenter hade svårigheter att söka i DISA. Att utvärdera 
informationen, den sjunde egenskapen, togs av flera studenter framförallt i samband 
med Internet på allvar. De flesta uppgav flera kriterier för att bedöma texter. Som 
åttonde egenskap nämndes organisationen av informationen. Vid den observerade 
informationssökningen var det ingen av studenterna som även skrev upp sitt söksätt. 
Två omtalade i intervjun att de gjorde det vid omfattande sökningar. Studenterna 
verkade vara väldigt medvetna hur de valde ut relevanta ställen i en text, vilket 
avhandlades som nionde egenskap. Även hur de skulle kunna tänka sig att använda 
texten fick jag tydliga uppgifter om i undersökningen. Studenterna verkade allmänt ha 
funderat över hur de förhåller sig inför en text.  

Mitt slutliga intryck är att studenterna hade svårare att spåra material och därvid 
använda alla sökmöjligheter som finns än att utvärdera, kritisera och använda funna 
texter. 

Christina Doyles uppräkning av egenskaper hos en informationskompetent 
person lät sig inte så enkelt appliceras på intervjusvaren. Hennes definition hänvisar 
till personliga färdigheter medan jag har fått svar som speglar beteenden och 
processer, vilket inte kan sägas vara samma sak. Studenternas informationssökning 
skulle samtidigt ha kunnat beskrivas med olika egenskaper så att det var svårt att 
undvika upprepning. Ett exempel på dessa svårigheter kan återfinnas i beläggningen 
av den första egenskapen som lyder: en informationskompetens person är medveten 
om att korrekt och komplett information är utgångspunkten för att kunna fatta 
intelligenta beslut. Det var svårt att hitta en avgränsning i framställningen mot den 
andra egenskapen, som är färdigheten att uppmärksamma behovet av information. 
Frågan om korrekt information återkom också i den sjunde egenskapen som handlar 
om källkritik. Att börja redogörelsen av studenternas informationssökning med 
frågan när de avslutade informationssökningen kändes som att börja vid slutet. Även 
egenskapen fem och sex upplevde jag som svåra att avgränsa. Doyles förklaring av 
en sökstrategi syftade på databaser och användandet av datorbaserade tekniker togs 
också upp i nästa egenskap. Å andra sidan kunde varje 
informationssökningssituation som förekom i undersökningen placeras i definitionen. 
Dessutom gav strukturen god vägledning i vilka frågor som var viktiga att diskutera. I 
detta avseende fungerade definitionen alltså utmärkt. Dessutom har Doyles definition 
blivit känd i större sammanhang så många kan relatera till vad jag avser med denna 
strukturella uppdelning. 

Didaktiklektorernas informationskompetens  
I min undersökning ingår även fyra didaktiklektorer i ämnena fysik, tyska, franska 
och engelska. Didaktiklektorn i engelska var vid sidan av sitt uppdrag på 
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lärarutbildningen även verksam som språklärare på en gymnasieskola i Uppsala. De 
andra tre lektorerna var utöver didaktikkursen involverade i antingen 
lärarfortbildningen, i utbildningen av skolledare eller sysslade med didaktik för 
blivande lärare av andra årskurser. Dessa tre lektorers arbete var således 
sammansatt och relaterat till olika delar av lärarutbildningen. Jag kommer i det 
följande att kort beskriva den av mig observerade informationssökningen och ge en 
introduktion i de fyra lektorernas sätt att hålla sig informerade om sitt område. 

Didaktiklektor i fysik 
Fysiklektorn sökte i LIBRIS efter en ny skrift av en för honom känd författare. 
Eftersom den inte än verkade vara förtecknad på biblioteken använde han sig av 
länken till Göteborgs universitets pedagogiska fakultet som hade funnits i kollegans e-
posttips. Fysiklektorn nämnde i intervjun att han höll sig a jòur via konferenser och 
allmänt via forskningspublikationer som utkommer i Sverige. En hobby han har är 
evolutionsbiologi. Därför letade han, framför allt i början av 90-talet, information via 
Biological Abstracts. Han är medveten om att detta material numera finns på 
Internet men säger sig inte haft anledning att gå in där, eftersom han inte sysslar med 
detta just nu. Han anförde att han i sitt vardagliga arbete inte söker information på 
det sättet, utan han är i förväg redan medveten om vilket material han vill ha. Han 
tittar t.ex. efter styrdokument på nätet för att sedan gå till biblioteket för att få tag i 
de. I dessa fall frågar han gärna bibliotekarien. Ett annat sätt att informera sig som 
han nämnde är att han känner till vissa aktiva forskare och granskar litteraturlistorna i 
deras publikationer. Intressanta författare söker han anslutande i BOOL, en 
bokhandel på Internet. Han påpekade att detta sätt alltid för bakåt i tiden, det kan gå 
ett flertal år innan en text blir refererad. Därför tyckte han att det var bättre att 
regelbundet följa utvecklingen, vilket han bland annat gör genom att bläddra igenom 
nyinkomna tidskrifter. 

Didaktiklektor i engelska 
Didaktiklektorn i engelska undersökte två webbsidor i syfte att förbereda en 
språklektion. Uppslag till dessa hade han fått via en tidning och ifrån en lärarstudent. 
Han nämnde att han ofta i informationssökningen utgår ifrån en webbsida över 
språkresurser som han ansvarar för. Han kunde inte uppge på vilket sätt han allmänt 
håller sig à jour utan det sker mer automatiskt, att man får reda på saker och ting 
ändå, menade han. Tiden för informationssökning upplever han som väldigt 
begränsad, så han tyckte att det måste gå fort. Tidigare var han mer på biblioteket 
och sökte även i databaser, nu kontrollerar han mest tillgången på kursböcker vid 
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sina mer sällsynta besök. Han har inte beställt böcker via DISA, men använt 
katalogen en gång för att se om en viss bok fanns. 

Didaktiklektor i franska  
Didaktiklektorn i franska sökte efter aktuella barn- och ungdomsböcker på 
webbplatsen till en stor fransk bokhandelskedja för att förbereda ett föredrag inför 
en språkkonferens. Hon förklarade att hon söker på nätet för att låta sig inspireras 
eller för att söka information. Biblioteket besöker hon när hon är intresserad av att 
hitta böcker. Där samtalar hon helst med bibliotekarien även om hon uppgav att hon 
känner till hur man söker i katalogen. För att hålla sig underrättad i sitt ämne läser 
hon franska dagstidningar, prenumererar på didaktiska tidskrifter och tittar på 
franska nyheter. 

Didaktiklektor i tyska 
Didaktiklektorn i tyska avstod på grund av tidsbrist från att visa hur hon söker 
litteratur. I intervjun berättade hon att hon informerade sig om nya böcker genom att 
granska ILU-bibliotekets nyförvärv och genom att beställa böcker ur 
reklambroschyrer. Hon nämnde att hon granskar referenslistor av material hon läser. 
Ifall hon hittar en intressant författare så går hon igenom allt författaren har skrivit. På 
bibliotek ber hon bibliotekarien om hjälp, hon menade att hon inte letar i DISA eller i 
databaser. Hon uppgav att hon inte har tid att leta på Internet. 

Reflektion om didaktiklektorers och lärarstudenters informationskompetens 
Lektorerna har en annan utgångspunkt när de söker information än lärarstudenterna, 
vilket påpekades av Bytoft-Nyaas och var ett resultat av Seldéns avhandling.169 
Lektorerna bevakar ett ämnesområde medan studenterna söker punktuellt inför sitt 
examensarbete, vilket ger andra förutsättningar och leder till andra avgöranden: 

Ja, det är väldigt svårt att säga hur, utan det är som jag säger, man följer med i och med att 
man är i en bransch… och då är behovet av att leta på nätet inte alls på samma sätt som om 
du … Om man säger att man är ung och börjar från början med någonting. Då ska man 
rimligen ha någon handledare som är bevandrad, men man bör ju ändå kunna söka själv.170 

 
 

169 Bytoft -Nyaas, 1998, s. 5, och Seldén, 1999. 
170 Intervju med didaktiklektor i fysik.  
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Där lektorerna kan relatera ny kunskap till sina tidigare förvärvade ämneskunskaper 
är studenterna tvungna att förutsättningslöst bedöma material vilket försvårar att 
fokusera på uppgiften. De har ingen värdegrund för att kunna sålla material, vilket en 
lektor uttryckte så här: 

Ja, alltså en fördel jag har det är det att jag har levt ett tag. Att jag har skaffat mig 
kunskapen under hela mitt liv med en väldigt stor referensram. Jag har studerat lingvistik, 
filosofi, språkvetenskap, didaktik, jag har licat i germanistik, jag har doktorerat i pedagogik, 
så har ett .... och det är väl utifrån den referensramen jag kan söka. Om jag just hade slutat 
skolan skulle jag inte veta det. Så det är ett slags, nånting jag har lärt mig genom åren, 
genom allt jag har gjort, kan man säga.171 

Didaktiklektorn uppmärksammade mig på risken att samma referensram kan utgöra 
en begränsning, när man föredrar de texter som passar ens egen smak. Hon trodde 
emellertid samtidigt inte på att denna risk var så stor: 

Ja, en risk med det att värdera det är att man bara tar saker som man redan tycker, och att, 
fast ändå tycker jag inte att det är så för att min doktorsavhandling, de där teoretiska 
perspektiven, då har jag faktiskt ändrat hela inriktningen, kan man säga, det är alltså inte 
sant, jag går inte så här, utan det blir ändå så, plötsligt så öppnar sig så, börjar en ny väg. 
Men det är oförutsägbart, man kan inte säga att så måste det vara utan så är det ibland.172  

Jag menar emellertid att en student som närmar sig ett ämne eventuellt kan genom sin 
naivitet vara mer öppen för ny kunskap än en forskare eller lärare som möjligtvis har 
vant sig vid att avfärda en viss teori eller som alltid använder samma 
informationssökningsstrategi. 

En didaktiklektor nämnde konferenser som ett sätt att hålla sig fortlöpande 
informerad, medan två andra lektorer mest talade om konferenser i samband med att 
själv hålla föredrag.  

Tre av lektorerna nämnde att de värdesätter den personliga kontakten till 
bibliotekarien vid sina besök på bibliotek. De tyckte att det var enklast och snabbast 
att direkt fråga efter material istället för att leta själv. Didaktiklektorn i fysik uppgav 
att det är så glest mellan hans biblioteksbesök att det är mest praktiskt att fråga efter 
t.ex. var styrdokumenten nu har placerats. Didaktiklektorn i engelska beskrev det 
motsatta, han upplevde att han ibland drar sig för att fråga och hellre hittar själv, 
vilket är tidskrävande enligt honom: ”Men jag är sån där, jag är kanske dålig på att 

 
 

171 Intervju med didaktiklektor i tyska. 
172 Intervju med didaktiklektor i tyska. 
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fråga ibland, utan jag förlitar mig på att jag hittar det som jag vill, och kanske tar det 
längre tid därför att man...”173 Denna inställning kan återfinnas hos studenterna. Några 
studenter yttrade att de inte har problem med att fråga bibliotekarien men de söker 
inte kontakten i lika stor utsträckning som dessa tre lektorer uppgav. Man får 
emellertid inte glömma att underlaget är ganska litet. Det ingår dock fler studenter än 
didaktiklektorer i min undersökning och ingen av studenterna beskrev att hon eller 
han först frågar bibliotekarien, utan de började själva och frågade inte förrän de hade 
kört fast. 

De fyra didaktiklektorerna använder bibliotekskatalogen i mindre utsträckning än 
studenterna. Didaktiklektorn i engelska har en gång kontrollerat i DISA om det finns 
exemplar av en viss titel på universitetsbiblioteket, men han har aldrig beställt böcker 
ur samlingen. Han kan, menar jag, även räknas till den gruppen lärare/forskare som 
enligt Biblioteksbarometern har genomgått en ”elektronisk frigörelse”.174 Han 
uppfyller sitt informationsbehov främst via Internet och går sällan till biblioteket. 
Beteckningen ”elektronisk frigörelse” avser emellertid också att de informella 
kontakterna sker via datorn, vilket inte framgick ur min undersökning. 
Didaktiklektorn i tyska använder sig däremot inte alls av Internet i sin 
informationssökning med hänvisning till tidsbrist. Inte heller hon brukar leta i 
bibliotekskatalogen, vilket hon emellertid önskar att lära sig, men hon använder 
biblioteket för att bläddra i nya böcker och frågar bibliotekarien om hjälp. Därmed 
tillhör hon inte den gruppen som i Biblioteksbarometern betecknades som 
”elektroniskt hjälplös”, där en aspekt var att man agerar oberoende av biblioteket i 
sin informationsförsörjning.175 Hon uppskattar dessutom möjligheten att kommunicera 
via e-post. Hon köper många böcker och är därför inte hänvisad till bibliotek i 
samma utsträckning som eventuellt lärarstudenterna. Didaktiklektorn i franska 
informerar sig genom både nätet, prenumerationer på tidskrifter och nyförvärv i 
biblioteket, men hon avstår från att använda bibliotekskatalogen till förmån för den 
mänskliga kontakten. Även didaktiklektorn i fysik uppgav att han främst frågar 
bibliotekarien. Där har jag emellertid inga uppgifter om han brukar använda 
bibliotekskatalogen förutom att han använde LIBRIS i min undersökning. 

Lektorerna använde sig inte av databaser för att söka litteratur. Didaktiklektorn i 
engelska nämnde att han i början av sin yrkeskarriär hade letat i databaser, även i 

 
 

173 Intervju med didaktiklektor i engelska. 
174 Lindberg-Sand, 2001, s. 66. 
175 Lindberg-Sand, 2001, s. 66. 
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ERIC som tidigare också hade funnits i den länksamling som han ansvarar för. De 
andra tre lektorerna kände inte till ERIC, vilket jag bedömer som märkligt även med 
tanke på två lektorers engagemang i fortbildningsfrågor. ERIC:s innehåll beskrivs av 
Uppsala universitetsbibliotek som ”alla former av pedagogisk forskning och 
undervisning” med den geografiska täckningen USA.176 Jag anser att det är en rimlig 
förväntan att personer som är engagerade i lärarutbildningen åtminstone känner till 
denna resurs. Samtidigt återstår frågan om man uppfattar det som nyttigt att använda 
databaser. På frågan om användbarheten av databaser svarade en lektor: 

Jag är helt övertygad om att de är nyttiga, det är mycket möjligt att det skulle kunna bli ett 
behov hos mig också, men just nu kan jag inte påstå att jag saknar det, men det är som så 
mycket annat, det är säkert nåt som kunde vara jättebra om jag bara visste hur det 
fungerade.177 

Lektorn i fysik uttryckte sin tvekan att adekvat kunna överföra sina 
informationsbehov i sökord: 

…och ja… möjligen för att jag tror att det är inte så enkelt på min nivå att specificera 
problem med sökord. Det är klart, skulle jag… Om jag tar sökord som naturvetenskapens 
didaktik då får jag ju alltihop, så att, och mycket av det vet jag ju redan. Men det är möjligt 
att jag har nånting att lära mig där att kunna, på det sättet klicka mig fram till nånting som 
jag är intresserad av. Men det, det, jag har inte arbetat på det sättet.178 

Medan den ena lektorn alltså kunde tänka sig att databaserna var värdefulla 
informationskällor var den andra lektorn skeptisk. 

Att gå vidare via referenserna var en informationsväg som två lektorer sa sig 
använda. Detta kan tänkas bero på hur mycket de är involverade i en egen 
forskningsprocess. När jag frågade hur man håller sig à jour fokuserade en lektor 
framförallt på den språkliga aspekten och räknade således upp dagstidningar och 
andra källor som på ett mera allmänt plan informerar och inte till forskningslitteratur 
som förmodligen hade genererat en annan fördelning. 

Att söka i hjälpmedel på bibliotek utfördes sammanfattningsvis i mindre 
utsträckning av de fyra lektorer som ingår i undersökningen. Tre lektorer vände sig 
helst direkt till en bibliotekarie. Två lektorer uppgav att de gärna letar på Internet 

 
 

176 Information över databasen ERIC på Uppsala universitetsbibliotekets hemsida, 
http://w3.ub.uu.se/databas/Detail1.CFM?Nr=121, hämtad 2001-04-02. 
177 Intervju med didaktiklektor i franska. 
178 Intervju med didaktiklektor i fysik. 
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medan de andra två lektorerna anförde sin referensram som hjälpmedel i 
informationssökningen. 

Faktorer som påverkar informanternas informationskompetens  
Jag anser att det inte är möjligt att påvisa ett samband mellan lärarstudenternas 
informationssökning och det enskilda examensarbetets ämnesformulering, dels på 
grund av att studenterna inte än hade fokuserat på en viss frågeställning och dels för 
att undersökningen var för begränsad. För att kunna utföra en mera exakt analys 
skulle jag behöva svaren av flera studenter med samma ämnesbakgrund. Som läget 
nu är kan skillnaderna mellan studenternas informationssökningssätt även bero på 
tillfälligheter eller på andra faktorer än ämnesbakgrund.  

En faktor som starkt tycktes påverka sättet att söka information var studenternas 
tidigare erfarenheter och undervisning i informationssökning. Att de flesta hade skrivit 
en uppsats uppgavs av flera informanter som skäl för att man inte behövde någon 
form av användarundervisning under läraråret. En student menade att hon lärde sig 
nya sätt att använda bibliotek vid varje ny problemställning:  

Men sedan var det ju genom att man själv skrev uppsats som man blev tvungen att helt 
enkelt utnyttja det där och då lärde man sig helt enkelt./.../Så då kunde man det. Och så 
nästa uppsats, då skrev jag om nåt annat, och då fick man lära sig ytterligare ett sätt.179 

Om jag tolkar hennes utsaga rätt så anser hon att man automatiskt tillägnar sig de 
sökfärdigheter man för tillfället behöver. Nästan alla studenter hade genomgått olika 
former av användarundervisning, ofta i samband med uppgiften att skriva en uppsats. 
I vissa ämnen verkade man sätta större värde på informationssökning: ”/.../om man 
har läst för ekonomi så har man ganska stor vana i att söka information/.../.”180 Även 
den statsvetenskapliga och den historiska institutionen tycktes ha satsat på att lära ut 
informationssökning.181 Endast en student talade om att hon aldrig hade fått en 
genomgång av något bibliotek. Hon hade inte heller skrivit något större självständigt 
arbete.182  

På ILU hade lärarstudenterna fått många litteratur- och länktips men ingen 
upplysning om bibliotekets informationssökningsresurser. De databaser som 

 
 

179 Intervju med lärarstudenter i svenska/religion. 
180 Intervju med lärarstudent i ekonomi. 
181 Intervju med lärarstudent i samhällskunskap/geografi och samhällskunskap/historia. 
182 E-post ifrån lärarstudent i psykologi/matematik 
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nämndes av studenterna hade de mött på ämnesinstitutionerna. Uppfattningar 
angående nödvändigheten av undervisning i informationssökning på lärarutbildningen 
gick isär. En student yttrade till frågan om biblioteksinstruktioner: ”Jag brukar inte gå 
på dem längre, jag anser mig ganska rutinerad.”183 En annan student däremot var av 
en annan åsikt: ”/.../ det hade varit bra med obligatorisk kurs, och det skulle i alla fall 
ha varit för alla, för det är viktigt.”184 Av en annan student föreslogs även ett 
samarbete mellan lärarinstitutionen och bibliotekarieutbildningen, där t.ex. 
biblioteksstudenter skulle söka information åt lärarstudenter.185  

Något som jag menar förhindrar att informationssökningsfärdigheter sprids är att 
man inte upplyser om sökvägen för det material man hittat. En student menade:  

Nej, det, informationssökningen det är ganska... vad ska jag säga, privat, det är liksom, folk 
får läsa resultatet utav informationssökningen, får man säga, mest själva processen fram till 
resultatet är det ingen som är medveten om direkt så där...186 

Studenternas informationskompetens när det gäller ett kritiskt förhållningssätt mot 
texter uppnåddes i undervisningen. En student upplevde källkritik som centralt för sitt 
ämne: ”/.../källkritik är ju historians, det är signumet för historia/.../.”187 Således 
uppgav han att de fått grundliga instruktioner angående källkritik. Även en annan 
student var nöjd med undervisningen han hade fått på statsvetenskapliga institutionen. 
Att det är oumbärligt att ifrågasätta innehållet i källorna har tagits upp såväl i 
ämnesstudierna som på lärarutbildningen. Man behandlade även hur man skulle 
kunna lära ut ett kritiskt förhållningssätt. 

De två faktorer som enligt undersökningen tycks ha påverkat lärarstudenternas 
informationskompetens mest är således undervisning i textkritik samt tidigare 
erfarenheter och undervisning i informationssökning. Eftersom datakunskap anses 
vara en förutsättning för informationskompetens är det givet att goda datakunskaper 
förbättrar möjligheten att bygga upp informationskompetens, vilket gäller såväl för 
lärarstudenterna som didaktiklektorerna. 

Didaktiklektorernas informationskompetens verkade bl. a. begränsas av 
tidspress. Såväl didaktiklektorn i tyska som i engelska uppgav t.ex. att de inte hade 
tid att söka på Internet. Ingen av didaktiklektorerna hade heller fått en systematisk 

 
 

183 Intervju med lärarstudent i samhällskunskap/historia. 
184 Intervju med lärarstudent i biologi/naturkunskap. 
185 Intervju med lärarstudent i ekonomi. 
186 Intervju med lärarstudent i samhällskunskap/datakunskap. 
187 Intervju med lärarstudent i samhällskunskap/historia. 
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genomgång av ett bibliotek där man presenterade olika sökmöjligheter. Lektorn i 
fysik hade fått sökhjälp när LIBRIS introducerades och lektorn i franska hade 
tidigare undervisat i grundskolan och då även visats sökmöjligheter och själv 
genomfört sökningar på biblioteket. Denna brist på undervisning i 
informationssökning ledde till att de utnyttjade bibliotekets sökhjälpmedel i mycket 
mindre utsträckning. Didaktiklektorernas informationskompetens påverkas även av 
en tidigare förvärvad referensram.  

Uppfattningar om informationskompetens  
Informanternas informationskompetens står därutöver i samband med vilken 
betydelse de själv tillskriver frågan. Jag tog i detta avsnitt speciellt fasta på 
didaktiklektorernas uppfattning av begreppet, eftersom jag anser att deras inställning 
till frågan finner uttryck i undervisningen och därmed når lärarstudenterna. 

Intervjun med lärarstudenterna och didaktiklektorerna fortsattes med frågan om 
informanten hade hört begreppet informationskompetens. Ingen kände uttalat till 
begreppet, några uppgav att de anade dess innebörd, andra menade att de kanske 
hade hört det. Efter att ha fått några informanters förklaring presenterade jag Doyles 
definition, samt att begreppet övergripande betyder att man vet hur man lär sig. 
Därefter frågades hur informanterna själv skulle beskriva sin informationskompetens.  

Didaktiklektorn i fysik menade att lärarutbildningen går ut på att försöka lära ut 
lärandet. Samtidigt ansåg han att begreppet informationskompetens inte riktigt 
stämde överens med de problemställningar som förekom i skolan. Detta blev 
därutöver tydligt i hans svar på frågan om han lärde ut något med sitt sätt att använda 
information: 

Ja, det är så här att du talar om information. Jag ser det mer som kunskap. Det är skillnad 
där. Information det är lite grann sånt som du kan slå upp, i en uppslagsverk eller för all del 
på webben men kunskap det är nånting, det är det som är min profession att lära ut.188 

Senare i intervjun blev han väldigt intresserad av frågan: 

– Informationskompetens, eftersom man har dessa oerhört fina tekniker, så gäller det ju att 
man kan behärska och få ut nånting av det. Så det tycker jag låter väldigt viktigt och det 
borde ju ingår mycket mer här i lärarutbildningen än vad det gör. 

– Nu, informationskompetens avgränsning mot kunskap? Hur skulle du lägga den? 

 
 

188 Intervju med didaktiklektor i fysik. 
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... Ja, jag skulle ju, både för studenterna här och för eleverna säger, att de skulle få mer 
uppgifter att ta reda på själva istället för att ha det färdigt tuggat i en lärobok. 

I sin undervisning utgår fysiklektorn ifrån läroböcker, han själv hade skrivit en 
lärarhandledning. Han håller inga föreläsningar längre utan studenterna får lära sig att 
hantera utrustningen genom att demonstrera för varandra.  

Didaktiklektorn i tyska antog att informationskompetens avsåg att kunna hitta 
och handskas med information. Sin egen informationskompetens refererade hon till 
att kunna spegla källorna mot en akademisk referensram som hon har tillägnat sig 
under hela sitt yrkesliv. Materialet för sin undervisning får hon ifrån en lärobok hon 
själv har skrivit och tidigare sparat material. Hon tar upp att förhålla sig kritisk mot 
information och studenterna lär sig också att se på läromedel med andra ögon. På 
frågan vilken betydelse hon tillskrev informationskompetens svarade hon: ”Jag tror 
att den har jättestor betydelse, det är bara att man inte ställer sig alla frågor här i livet. 
Du har inte ställt dig mina frågor.”189 

Didaktiklektorn i franska uppfattade begreppet som att förhålla sig kritisk till 
information:  

/.../för det får vi absolut inte glömma att all information är inte kunskap. Vi är alltså 
omringade av information men det innebär inte att allting är kunskap samtidigt och det är ju 
det som skolan ska hjälpa de här unga till att omvandla informationen till kunskap. Och i det 
ingår väl informationskompetens, skulle jag kunna tänka mig.190 

I sin undervisning tar hon bestämt avstånd från att använda läroböcker och utgår 
helst från autentiskt och i största mån varierat material. Hon talade om att hon hittills 
inte tagit upp informationskompetens i sin undervisning men tillskrev frågan stor 
betydelse som borde ägnas tid åt. Hon har mycket hon gärna vill göra, uppgav hon, 
men endast lite tid. 

Didaktiklektorn i engelska bedömde sin informationskompetens som tillräckligt 
samtidigt som han inte uppfattade den som enastående. Han menade att detta även 
handlar om en resursfråga, hur mycket tid man har för att utveckla denna kompetens. 
Han uppfattade informationskompetens som en mera teknisk aspekt, medan han var 
intresserad av innehållet av information:  

 
 

189 Intervju med didaktiklektor i tyska. 
190 Intervju med didaktiklektor i franska 
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/.../att kunna söka, att kunna lägga upp en hemsida, att kunna göra presentationsprogram, 
det är ena sidan, det är mer, ja, inte riktigt tekniskt, men, vad ska man kalla det för, det är en 
sida utav det, jag är intresserat av innehållet, vad som står på sidorna, hur man ska 
omvandla det här till kunskap, eller lägga upp det som en lektionsidé. Så jag är mindre 
intresserad av hur man hittar, jag är intresserad av vad man hittar.191 

Han antog att lärarstudenterna lärde sig att söka information på Internetkursen, vilket 
enligt mitt vetande emellertid inte ingick.192 I sin undervisning av lärarstudenterna utgår 
han ifrån texter som han väljer ut från Internet och tidningar.  

I alla ämnen får studenterna en litteraturlista för att läsa in sig i den befintliga 
forskningen i ämnesdidaktik. Tre lektorer undervisade genom samtal. Även 
didaktiklektorn i engelska nämnde kommunikation som undervisningsmetod men 
ansåg samtidigt att hans grupp var för stor för det. Han delade upp lärarstudenterna i 
små enheter som fick samarbeta och presentera lektionsförslag. 

De flesta lärarstudenterna bedömde sin egen informationskompetens som ganska 
god, en student tyckte att den var dålig, två andra studenter upplevde sig inte vara 
speciellt duktiga. Det visade sig samtidigt att studenterna i beskrivningen av sin egen 
informationskompetens tog fasta på olika aspekter av Doyles definition, ibland på 
flera aspekter samtidigt. Nio lärarstudenter fokuserade på att kunna hitta information 
och sex studenter inriktade sig på att värdera informationen. Att överhuvudtaget 
behöva information och att kunna använda den omnämndes av enstaka studenter. 
Det blev även tydligt i några intervjuer att studenter associerade till användandet av 
datorer vid begreppet.  

Frågan om lärarutbildningen hade tillfört något deras informationskompetens 
förnekades av några studenter. En student berättade: ”Jag vet inte om de har tillfört 
så mycket, alltså vi har läst enorma mängder litteratur, som vi ska sammanställa i 
PM. Men då har det varit mer som läslogga, eller ...” När jag senare i intervjun 
frågade vad som skulle kunna göras annorlunda angående informationssökning på 
ILU svarade hon:  

Alltså vi söker ingen information alls. Utan vi har ju, får ju litteraturlistor, ur den litteraturen 
ska vi läsa, och göra arbeten på. Den enda gången alltså, jag har sökt information, det är 
om, i metodiken så ska vi planerar lektioner t.ex., vi ska planera en lektion runt en novell 
eller nånting. Då går jag alltid hem och ta reda på saker om den författaren och den novellen 
och så, för det är, för att ha mer bakgrund om det man ska ha en lektion.193 

 
 

191 Intervju med didaktiklektor i engelska. 
192 En beskrivning av kursen finns under rubriken ”Gymnasielärarutbildningen i Uppsala”.  
193 Intervju med lärarstudent i svenska/engelska. 
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Inte sällan omtalades att man hade fått litteratur- och länktips, vilket tyder på att även 
tips om relevant litteratur räknades till informationskompetens. En lärarstudent 
började resonera om skillnaden mellan länktips och informationskompetens när jag 
frågade honom efter hans uppskattning av didaktiklektorernas 
informationskompetens. Han lämnade ett enligt min åsikt intressant svar:  

/.../alltså det handlar om tips på hemsidor, det är inte för komplicerat. Jag skulle kunna leta 
upp det själv. Om lärarutbildningen har en bra, nej, jag tycker inte det, jag saknar mycket av 
informationskompetens, om jag tror att jag tolkar det rätt. 

– Kan du utveckla vad du saknar, hur du menar? 
– Alltså jag har ju åtminstone, kan jag se tre behov av datorer i mitt jobb som lärare. Jag 

ska kunna använda det pedagogiskt för att hjälpa mina elever att bli bättre och klokare, jag 
ska själv kunna lägga upp mitt arbete, och jag ska kunna ha nåt slags egen 
kompetenshöjning, för min egen del. Och de tre delarna har vi inte diskuterat på det sättet 
som jag skulle tycka va bra. 

– Var kommer informationssökningen in där i dessa tre bitar som du berättade om? 
– Det är ett medel i varje del. Så att ...jaa, och det är ju informationsvetenskap, det är ett 

medel till möjligheter på nåt sätt, va. Och det är ju hela IT-samhällets goda sidor då, att man 
faktiskt ger väldigt många möjligheter. Och att det inte är för komplicerat./.../Det är inte för 
att det är en lärarutbildning som man använder sig av, man har inte anpassat 
informationsmetodiken till att det är en lärarutbildning.194 

En student menade att idéerna runt informationskompetens funnits underförstådda i 
det lärarutbildningen tar upp, men inte lika tydligt som på grundskollärarutbildningen, 
vilken han kunde relatera till genom personliga kontakter. Där poängteras enligt hans 
uppgift att det viktiga är att lära eleverna att lära, innehållet spelar en mer 
underordnad roll.195 

Samtliga lärarstudenter delgav att de inte hade fått instruktioner i att lära ut 
informationssökning på lärarutbildningen, vilket jag menar även finna uttryck i kritiken 
i citatet ovan. Däremot ingick hur man kunde lära ut att använda och att kritiskt 
förhålla sig mot information och även hur man kunde förebygga plagiat.196 En 
lärarstudent tyckte att andra kunskaper var viktigare för honom som lärare. 
Informationskompetens skulle man ha tillägnat sig i början av sina universitetsstudier, 
ansåg han. Han menade att han skulle kunna ”snickra ihop” en lektion i 
informationssökning själv. Däremot värdesatt han kunskaper om hur man kunde 
använda informationsteknik i undervisningen.197 

 
 

194 Intervju med lärarstudent i samhällskunskap/geografi. 
195 Intervju med lärarstudent i naturkunskap/datakunskap  
196 Detta framgick bl.a. ur intervjuerna med didaktiklektorerna i engelska och franska. 
197 Intervju med lärarstudent i samhällskunskap/historia. 
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Ur detta framgår enligt min bedömning att delar av informationskompetensens 
senare egenskaper, som att värdera information, att integrera information och att 
använda information i kritiskt tänkande och vid problemlösning ingår i 
lärarutbildningen. Man lär även ut att använda datorn och Internet i undervisningen. 
Däremot verkar man vara mindre medveten om att färdigheter i att själva kunna söka 
adekvat information för att lösa uppgifter skulle kunna betraktas som ett självklart 
och integrerat steg i lärandet som även behöver utvecklas och fördjupas. 
Lärarstudenterna anses vara informationskompetenta när de kommer till 
lärarutbildningen. De tränas under läraråret ej genomgående i att söka information för 
problemlösning, förutom vid enstaka uppgifter där de utelämnas åt färdigheter som 
förvärvats under tidigare studier. De förbereds inte heller för att lära ut 
informationssökning som integrerad del i lärandet till sina elever. Jag menar med viss 
modifikation kunna ansluta mig till lärarstudentens uppfattning som anfördes ovan, att 
det saknas en genomgående informationsmetodik vid lärarutbildningen. I detta 
påstående anser jag det samtidigt nödvändigt att uppmärksamma på begränsningen 
av min undersökning, som endast omfattar tolv lärarstudenter och fyra 
didaktiklektorer. 

Skolbibliotek i lärarutbildningen 
En av de sista frågorna i intervjun med lärarstudenter och didaktiklektorer som tas 
upp i framställningen av undersökningen var: ”Vad ska en skolbibliotekarie göra?” 
Två lärarstudenter hade svårt att svara på frågan. Det visade sig att de inte visste vad 
en skolbibliotekarie gjorde och därmed tyckte de att det var svårt att bedöma vad 
de skulle göra. Tre studenter uttryckte att en bibliotekarie framförallt skulle hålla 
ordning. En lärarstudent uppskattade om bibliotekarien ser till att det är tyst på 
biblioteket. Sex studenter menade att skolbibliotekarien skulle hjälpa till att hitta 
information. Det nämndes dessutom att bibliotekarien skulle inspirera till läsning, 
upplysa om relevant material och tillhandahålla aktuellt material. En lärarstudent 
upplevde på sin praktik att lärarnas användande av biblioteket var undermåligt. Enligt 
hans uppfattning kunde bibliotekarien ha gett mera om lärarna hade haft inställningen 
att kunna få en god service. Många böcker stod på institutionsbibliotek, de var svåra 
att komma åt och dessutom inaktuella och illa skötta. Han menade att lärarna 
verkade vilja hävda sina rättigheter att köpa in litteratur.198 Tre lärarstudenter uppgav 

 
 

198 Intervju med lärarstudent i samhällskunskap/historia. 
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att de skulle uppskatta ett nära samarbete mellan bibliotekar och lärarna och tre 
tyckte att en skolbibliotekarie skulle lära ut att söka information. De andra studenter 
som inte hade nämnt undervisning som bibliotekariens uppgifter svarade att både 
bibliotekarien och läraren skulle lära ut informationssökning när jag frågade om 
rollfördelningen angående detta. De uppgav emellertid inte om de skulle bedriva 
undervisningen gemensamt. Läraren och bibliotekarien kompletterar varandra, 
menade emellertid en student. Bibliotekarien vet hur man kan söka information och 
läraren kan bedöma om materialet är relevant och korrekt.199  

Didaktiklektorn i fysik önskade sig en skolbibliotekarie med naturvetenskaplig 
bakgrund men ansåg att det var ganska orealistiskt. Skolbibliotekariens främsta 
uppgift såg han i att kunna rekommendera populärvetenskapligt litteratur. 
Didaktiklektorn i engelska relaterade till sina aktuella erfarenheter på en 
gymnasieskola där biblioteket tog hand om att lära ut informationssökning. Han 
nämnde att han själv aldrig hade gjort ett försök att undervisa i informationssökning. 
Uppfattningen av didaktiklektorn i tyska är att en skolbibliotekarie ska visa hur man 
söker böcker och information. Enligt didaktiklektorn i franska är det viktigt att 
skolbibliotekarien tar hand om informationssökning och källkritik samtidigt som hon 
eller han fungerar som en vuxen resurs på skolan.  

Tre didaktiklektorer ansåg att lärarstudenternas framtida möte med ett 
skolbibliotek inte tillhörde deras ansvarsområde. Didaktiklektorn i fysik tillfrågades 
tyvärr inte. Didaktiklektorn i franska uttryckte: ”Ja, alltså det utgår jag ifrån att de, 
det tycker jag inte är min uppgift. Det utgår jag ifrån att de får fixa sedan med 
eleverna när de kommer in i skolan.”200 Även för didaktiklektorn i tyska låg 
skolbiblioteket utanför hennes gebit. Didaktiklektorn i engelska uppgav att han inte 
förberedde studenterna på skolbibliotek. 

Ingen av lärarstudenterna var enligt undersökningen förberedd på att integrera ett 
skolbibliotek som resurs i sin egen undervisning. Tre studenter hade emellertid egna 
idéer om ett nära samarbete med skolbibliotekarien. Enligt min uppfattning kan detta 
möte mellan skolbibliotekarie och lärare bli problematiskt när det finns oklara 
föreställningar om vad en skolbibliotekarie gör. Skolbiblioteket skulle finnas till hands 
i skolan och lärarstudenterna skulle då själva utveckla samarbetsformer, menar jag 
kunna utläsa av didaktiklektorernas svar. Vid sidan av tidsbrist i planeringen och 
dåligt anpassade uppgifter anförde Kuhlthau även en oklar rollfördelning mellan 

 
 

199 Intervju med lärarstudent i naturkunskap/datakunskap.  
200 Intervju med didaktiklektor i franska. 
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bibliotekarie och lärare som skäl till ett misslyckande av projekt som försökte 
integrera informationssökningsprocesser i undervisningen.201 Jag anser att ett 
samarbete mellan lärarutbildningen och bibliotekarieutbildningen vore värdefullt för 
att kunna utveckla ett gemensamt perspektiv på lärandet och ett arbetssätt som 
integrerar informationskompetens i undervisningen. 

Slutdiskussion 
Christina S. Doyles tio egenskaper hos en informationskompetent person kunde 
återfinnas i olika omfattning i de deltagande lärarstudenternas informationsökning och 
-användning inför sina examensarbeten. Det blev uppenbart att studenterna är 
förberedda för att kritisera och använda material såväl i sina egna studier som i sin 
framtida undervisning. Att kunna hitta relevant litteratur och att finna sig tillrätta inom 
de elektroniska sökhjälpmedel på bibliotek framstod emellertid inte som lika 
självklar.  

En slutsats som jag menar mig kunna dra är att informationsfärdigheter som del 
av informationskompetens inte tvingande uppnås genom att ha skrivit en uppsats. Att 
skriva en uppsats genererar färdigheter i problemspecifika sätt att söka information, 
men en överblick över de andra möjligheter som finns saknas enligt min analys av 
informanternas beteenden och svar. Samtidigt anser jag mig också kunna konstatera 
att en del av den användarundervisning som lärarstudenterna genomgick inte heller 
har lett till att studenterna behärskar de sökmöjligheter som står till förfogande. 
Dessa sökmöjligheter förändras fortlöpande för att anpassas efter de skiftande 
tekniska villkoren, vilket leder till att förvärvade färdigheter i att söka information 
föråldras och behöver uppdateras. Det framstår enligt min uppfattning tydligt att 
ILU:s bibliotek bör åta sig att lära ut informationskompetens även åt 
gymnasielärarstudenter. Undersökningens resultat står i motsats till bl.a. 
bibliotekariens utsaga, att gymnasielärarstudenterna kan anses vara tillräckligt 
informationskompetenta på grund av att de flesta redan har skrivit en uppsats. 
Universitetsbiblioteken satsar stort på elektroniskt material. Man bör, menar jag, 
satsar lika mycket för att se till att det finns kompetenta användare. I utredningen 
Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen tillkännagavs att det numera kan 
betraktas vara självklart att man inom högskolan kompetent utnyttjar IKT för att 

 
 

201 Kuhlthau, 1993 b. 
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söka information i databaser.202 Detta antagande kan inte bekräftas enligt min 
undersökning. Jag vill istället ansluta mig till Biblioteksbarometerns konstaterande 
att biblioteken har en omfattande pedagogisk uppgift framför sig om man anser att 
färdigheten att kunna använda elektroniska hjälpmedel tillhör informationskompetens. 

De fyra didaktiklektorerna som ingick i undersökningen använde elektroniska 
tjänster på biblioteket på ett begränsat sätt. De har aldrig genomgått en systematisk 
användarundervisning på bibliotek. Internet nyttjas emellertid av tre lektorer. Det 
förefaller mig värdefullt att presentera bibliotekens förfinade sökmöjligheter för 
didaktiklektorerna, även med hänseende till att de bättre skulle kunna handleda 
lärarstudenterna i informationssökning och skulle uppmärksammas på betydelsen av 
informationskompetens. Att högskolelektorernas informationssöknings-färdigheter 
skulle kunna uppdateras och utvecklas fastställdes redan i BIBSAM:s utredning om 
högskolebibliotek. Didaktiklektorerna har tillägnat sig en omfattande referensram i sin 
yrkeskarriär som utgör deras ämneskompetens. De informerar sig i sitt ämne genom 
att kontinuerligt ta del av forskningen, vilket skapar andra förutsättningar och 
möjligheter än för lärarstudenterna. De äger ett enormt kunskapspotential som de 
gärna vill förmedla. Studenterna befinner sig istället på en annan kunskapsnivå i 
ämnet. I dialogen mellan lektorerna och studenterna kan problem uppstå, menar jag. 
En didaktiklektor yttrade att jag inte hade ställt mig hennes frågor, när jag undrade 
om hon tillskrev informationskompetens betydelse. Eftersom det inte är möjligt att 
ställa sig alla frågor som en lärarstudent eventuellt skulle kunna ha anser jag det 
fördelaktig att undervisa med fokus på självständigt lärande, där en student 
formulerar egna frågor och försöker besvara dessa med handledning av läraren. 

Undervisningen på ILU bedrivs inte på ett sådant sätt att lärarstudenterna 
behöver söka information förutom enstaka tillfällen på Internet. Didaktiklektorerna 
fokuserar på material som de själv har sökt eller på läroböcker de har skrivit. 
Studenterna får litteraturlistor och länktips vilket enligt Biblioteksbarometern inte 
leder till att utveckla informationskompetens. I intervjuerna menar jag även kunna 
urskilja en annan konsekvens av att många studenter är hänvisade till samma 
litteratur. Användningen av bibliotek i studierna begränsar sig då för några 
lärarstudenter till att försöka låna kurslitteratur. Detta kan utvecklas till en 
frustrerande upplevelse eftersom bibliotekens tillgång på kurslitteratur sällan täcker 
behovet. Risken är enligt min bedömning överhängande att studenter efter att några 
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gånger ha misslyckats att få tag i litteratur som de måste läsa avstår från att besöka 
bibliotek. Därmed minskas möjligheten att studenterna upptäcker de resurser som 
biblioteken faktiskt erbjuder. Vissa författare måste visserligen utgöra obligatorisk 
läsning för studenterna, men i resursbaserat lärande söker man bland allt material 
som finns. Utnyttjandet av bibliotekets resurser utvidgas på så sätt. 

Lärarutbildningens bibliotek och bibliotekariernas kunskaper bör integreras i 
utbildningen. Gymnasielärarstudenterna får inte någon vidareförande och 
läraranpassad användarundervisning på ILU och fortsätter att använda de tekniker 
som tidigare förvärvades. Forskning av bl.a. Kuhlthau har visat att 
användarundervisning genererar bäst resultat om den bedrivs processrelaterad. 
Användarundervisning bör anpassas till teorier om lärandet såväl som lärandet måste 
förändras till att oumbärligt innehålla informationssökning och - granskning som 
dessutom bör poängsättas. Att undervisa i informationskompetens implicerar enligt 
min uppfattning att bibliotekarie och lärare utvecklar arbetsformer där dessa två 
yrkeskulturer kan komplettera varandra istället för att upplevas som hot. Ifall detta 
närmande i arbetsprocessen inte garanteras kan man, menar jag, endast tala om 
traditionell användarundervisning och inte om undervisning i informationskompetens. 

Lärarstudenterna får i lärarutbildningen inte lära sig att lära ut 
informationssökning, vilket enligt min uppfattning kräver insikt i 
informationssökningsprocesser. Att använda Internet som källa har däremot 
behandlats. Källkritik och användandet av material tas upp såväl för den egna 
användningen som för lärarstudenternas framtida undervisning. Dessa delar av 
informationskompetensen återfinns således i lärarutbildningen. 

På vilket sätt ett skolbibliotek skulle kunna integreras i undervisningen i en 
gymnasieskola förekommer inte i lärarutbildningen. Enligt Kuhlthau kan projekt med 
skolbibliotekarie och lärare bl.a. misslyckas på grund av olika föreställningar om 
lärandet där bibliotekariens roll inte tillskrivs en djupare betydelse i lärprocessen. Det 
skulle vara givande att hitta former av samarbete mellan lärarutbildningen och 
bibliotekarieutbildningen, menar jag. Jag tänker mig gemensamma projekt där 
lärandet byggs upp från informationssökningsprocesser som bibliotekariestudenter 
ansvarar för och inlärningsteorier som lärarstudenter redogör för. Det skulle kunna 
skapas gemensamma pedagogiska former som i skolan skulle kunna underlätta ett 
framtida samarbete och utnyttjande av skolbiblioteket. I likhet med Gustavsson 
menar jag att frågan om informationskompetens bör drivas av biblioteken, samtidigt 
som jag anser att det krävs en gemensam syn på pedagogik för att kunna 
implementera informationskompetens i skolans undervisning. Denna behöver 
utvecklas i samråd med lärarutbildningar. 
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Jag menar kunna ansluta mig till Wilsons resultat att informanterna i min 
undersökning inte kände till begreppet informationskompetens, att de inte såg på 
informationskompetens som en generell färdighet i ett holistiskt perspektiv, och att de 
inte var medvetna om informationskompetensens möjligheter och begränsningar. 
Samtidigt vill jag påpeka att två didaktiklektorer visade sig i slutet av intervjun vara 
intresserade av att införa informationskompetens i sin undervisning. 

Informationssökning verkar delvis uppfattas som privatsak. Man redogör för 
resultatet av sökningarna i referenslistan men inte för på vilka sätt man har genomfört 
sökningen. Detta bidrar enligt min uppfattning till att informationssökning inte 
betraktas som kunskap. I informationssökning ryms såväl faktakunskaper, vilket 
kan tänkas motsvara kännedom om vilka sökhjälpmedel som finns på ett bibliotek 
och hur samlingarna är uppbyggda, som förståelsekunskap, dvs. hur man tyder t.ex. 
katalogposter, som färdigheter, t.ex. på vilka sätt man kan förmedla sökfrågan till 
en databas, och slutligen förtrogenhet, att man t.ex. vet var de böcker står som man 
är mest intresserad av. I biblioteks- och informationsvetenskap bör man enligt min 
uppfattning lyfta fram att informationssökning är kunskap. En möjlighet jag ser är att 
kräva en redovisning av uppsatsförfattarnas egen informationssökning, vilket 
samtidigt leder till att denna tysta kunskap sprids. 

Att kunna lokalisera information är endast en del av informationskompetens. Jag 
anser att det emellertid är lika relevant som att kunna bedöma eller använda 
materialet. Dokument som inte hittas kan logiskt nog inte ens granskas eller 
användas. Dessa dokument skulle dessutom eventuellt ha bidragit till att ge en annan 
synvinkel för bedömningen av de dokument man hittade. Är man osäker i sin 
informationssökning finns risken att medlen till möjligheter förringas. Därmed är man 
inte kapabel att tillgodogöra sig en av informationssamhällets fördelar, som består i 
nästan obegränsad tillgång till information, vilket en lärarstudent uttryckte. 

Min uppsats baseras på en punktuell undersökning där jag får reda på vad 
studenterna tänker utföra och framför allt gör vid en definierad tidspunkt, för de flesta 
studenterna innan de har fokuserat på uppgiften. För att undersöka 
informationskompetensens betydelse i lärandet skulle det behövas en studie i olika 
stadier av uppsatsskrivandet och även en granskning av resultaten, alltså en 
omsättning av Limbergs undersökning i högskolemiljö. För att genomföra detta skulle 
jag även behövt ta del av lärarstudenternas arbetsprocess och färdiga 
examensarbeten. Denna undersökning ryms inte inom ramen för den här 
magisteruppsatsen, men skulle vara intressant att utföra. 

Det kan anses vara djärvt att som bibliotekarie hävda att lärarutbildningens 
pedagogik bör förnyas. Jag är fullt medveten om att jag inte äger den pedagogiska 
kompetensen och erfarenheten för att kunna bedöma detta. Nya pedagogiska idéer 
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har dessutom säkert fått genomslag i lärarutbildningen. Det är viktigt att påminna om 
att den här uppsatsen handlar om informationskompetens i lärarutbildningen. 
Slutsatsen jag kan dra ifrån min undersökning är att en integration av hela konceptet 
informationskompetens i gymnasielärarutbildningen i Uppsala ännu inte har skett. I 
enlighet med utredningen om den högre utbildningen menar jag att en möjlighet för 
utvecklingen av undervisningen är att effektivt kunna utnyttja bibliotekets mångfaldiga 
resurser. Moderna undervisningsmetoder som PBL är nära förknippade med kravet 
på att själv kunna ta fram den information som behövs för att lösa problem. 
Lärarstudenternas informationskompetens skulle utvecklas genom att ofta ställas inför 
självständiga uppgifter samtidigt som man erbjuder integrerad användarundervisning. 
Detta skulle innebära att introducera PBL och resursbaserat lärande i 
lärarutbildningen. Där ansluter jag mig till forskare som Kuhlthau och Breivik. Jag 
finner därmed att jag har god stöd i den forskning som har bedrivits angående 
bibliotekets betydelse i undervisning som fokuserar på självständigt lärande. På annat 
håll har man dessutom redan förverkligat dessa visioner. Vid Linköpings universitet, 
som är framstående i PBL i Sverige, arbetar man sedan en längre tid med biblioteket 
i centrum. Jag bifogar en kursbeskrivning som relaterar lärandet till 
informationssökning.203 Ett annat exempel är att man diskuterade ett förslag till 
införande av sidoämnet Bibliotek 10 p i mars 2001 i ett möte från Malmö 
lärarhögskolas nämnd för IKT och bibliotek, som har ett speciellt ansvar för att IKT 
och biblioteket integreras i utbildningen.204 I Malmö erbjuds därutöver även 
höstterminen 2001 en kurs för skol- eller högskolebiblitoekarie som heter Att 
utveckla informationskompetens. Kursen arrangeras av lärarutbildningen!205  

Sammanfattning 
Uppsatsen handlar om hur lärarstudenter och didaktiklektorer söker information och 
vilken betydelse de tillskriver informationskompetens vid gymnasielärarutbildningen i 
Uppsala. Det granskas även om lärarstudenterna får uppslag hur de kan använda 

 
 

203 Kursbeskrivning från Linköpings universitet: Informationssökning som lärprocess ur student- och 
lärarperspektiv (5 p) på 
http://www.bibl.liu.se/utbildning/centrum/Informationssokning%20som%20larprocess.htm, uppdaterad 
2001-02-28, hämtad 2001-04-25. 
204 Protokoll från nämnden för IKT och bibliotek, 2001-03-21 på Malmö högskolas hemsida: 
http://www.lut.mah.se/mediotek/ikt/pdf/protokoll0103.pdf, hämtad 2001-04-24. 
205 Kursplan Att utveckla informationskompetens, 5 p på Malmö högskolas hemsida: 
http://www.lut.mah.se/mediotek/informationskompetens/kursplan.pdf, fastställd 1999, hämtad 2001-04-
24. 
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informationskompetens i undervisningen och vilka föreställningar de har inför ett 
framtida möte med ett skolbibliotek.  

Den teoretiska ramen utgörs av Christina S. Doyles definition av en 
informationskompetent person. I undersökningen, som består av observationer och 
kvalitativa intervjuer, ingår tolv lärarstudenter, fyra didaktiklektorer och en 
bibliotekarie. Intervjun med bibliotekarien tjänar för att upplysa om bibliotekets roll i 
lärarutbildningen. Biblioteket utgör en värdefull resurs som inte är integrerad i 
undervisningen. De tolv lärarstudenternas informationssökning inför sitt 
examensarbete sätts i relation med Doyles tio egenskaper hos en 
informationskompetent person. Det visar sig att studenterna har tydliga uppfattningar 
om källkritik och urval av enskilda avsnitt i det funna materialet. Däremot använder 
de endast en del av de mångfaldiga sökhjälpmedel som biblioteken erbjuder. Inte 
heller didaktiklektorerna är medvetna om möjligheterna av dessa sökverktyg. 

Av undersökningen framgår att studenter som har skrivit en uppsats inte 
nödvändigtvis kan betraktas vara informationskompetenta. Undervisningen på 
lärarutbildningen bedrivs inte på ett sådant sätt att informationskompetens utvecklas 
och fördjupas. Informationskompetens främjas av pedagogiska metoder som 
problem- och resursbaserat lärande samtidigt som dessa metoder förutsätter 
informationskompetens. Det underlättar implementeringen av nya pedagogiska idéer 
om studenterna redan har utvecklat informationskompetens. 

Lärarstudenterna är inte förberedda på att undervisa i informationskompetens 
vilket enligt uppsatsförfattaren innebär att ta hänsyn till 
informationssökningsprocesser som viktig fas i lärandet. Det kräver dessutom att 
lärare uppskattar och utnyttjar skolbibliotek och bibliotekarie som värdefull resurs. 
Samarbetet mellan bibliotekarier och lärare kan bli problematiskt när man inte har 
förståelse för varandras syn på lärandet. För att lyckas införa informationskompetens 
på lärarutbildningen och senare i skolan skulle det vara fördelaktig att inleda ett 
samarbete mellan lärarutbildningen och bibliotekarieutbildningen, där studenterna 
gemensamt utvecklar undervisningsformer som fokuserar på 
informationssökningsprocesser. 
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Lista över förkortningar 

ALA American Library Association 
AASL American Association of School Librarians 
BIBSAM Kungliga bibliotekets sekretariat för nationell planering och samordning 
BIBLIST E-post lista för bibliotekarier 
Carolina Carolina Rediviva, Uppsala universitetsbibliotek 
DISA Uppsala universitetsbibliotekets huvudkatalog 
ERIC Educational Resources Education Center (databas) 
IASL International Association of School Librarianship 
IKT Informations- och kommunikationsteknik (även ICT) 
ILU Institutionen för lärarutbildningen 
ITiS Informationsteknik i skolan 
LIBRIS Samkatalog för svenska bibliotek 
LISA Library and Information Sciences Abstracts (databas) 
LOLITA Lunds universitetsbibliotekets huvudkatalog 
MLA Modern Language Association (databas) 
NFIL National Forum for Information Literacy (USA) 
PBL Problembaserat lärande 
SLMQ School Library Media Quarterly Fall (tidskrift) 
SLMR School Librarian Media Resources (tidskrift) 
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Bilagor 

1. E-post till lärarstudenterna 
 
 

Hej! 
I min magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vill jag undersöka på 
vilka sätt man söker information samt hur man uppfattar informationshantering vid 
gymnasielärarutbildningen. 

 
Om jag har förstått det rätt så ska du skriva ett examensarbete till våren. 

 
Jag är även intresserad av DITT sätt att söka information inför din uppsats. 
 
Det är viktigt för mig och skulle dessutom vara kul att få vara med och titta på när du 
söker information. Därefter skulle jag även vilja prata med dig. 
 
Som du förstår skulle DU kunna vara en av huvudpersonerna i min uppsats! 

 
Jag är tacksam om du hör av dig, helst före jul! 

 
Med vänliga hälsningar, 
Dorothee 

 
 

Min handledare heter Kerstin Rydbeck, tel.nr. 018-471 79 78,  
e-mail: <mailto:Kerstin.Rydbeck@bibks.uu.se> 
------------------------------------- 
Dorothee Grelle 
Lund 
740 47 Harbo 
Tel.: 0292-30316 
E-post: mailto:dorothee.grelle@bibks.uu.se 
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2. E-post till didaktiklektorer 
 
 
 
Hej! 
I min magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap vill jag undersöka på 
vilka sätt man söker information samt hur man uppfattar informationshantering vid 
gymnasielärarutbildningen.  
 
Undersökningen består av en observation med anslutande intervju och kommer att ta 
ca. 1½ timme.  
 
Det skulle vara fördelaktigt om du själv behövde leta information vid vårt möte eller 
just hade gjort detta för att undvika en konstruerad uppgift. 
 
Hör av dig om du kan delta eller inte, helst inför jul! 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Dorothee  
 
Min handledare heter Kerstin Rydbeck, tel.nr. 018-471 79 78, 
e-mail: <mailto:Kerstin.Rydbeck@bibks.uu.se> 
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3. Intervjufrågor till lärarstudenterna 

Allmänt inan bandspelaren:  
- Får jag spela in intervjun? 
- Vill du vara anonym? 
Bandspelaren på: 
- Berättar lite om din bakgrund  
1. Ämne: 
- Redogör för ditt ämne. Vilka andra områden berör det? Vad är specifikt?  
- Vad tycker du är mest roligt/tråkigt? Vilken pedagogik används mest i ditt ämne? 

Hur genomför man prov eller redovisningar?  
- Vad handlar din uppsats om? Ska den utgå från ditt ämne? 
- Valde du ämnet av din uppsats själv? Var det lätt/svårt? Utgick du från dokument, 

egna föreställningar eller varifrån annars fick du idén? 
- Vad tycker du om uppgiften? Vad ger den dig? 
- Hur vill du genomföra den? Vad är lätt/svårt hittills?  
2. Informationssökning: 
- Hur gick du hittills tillväga för att leta efter information? 
- Vad gjorde att du började leta information? 
- Vilken information sökte du? 
- Hur sökte du information? Skiljer sig detta mellan olika uppgifter? 
- Har du fått undervisning i att söka information under din lärarutbildning?  
- Brukar du vara på bibliotek på din fritid? 
- Använder du olika bibliotek eller detsamma? Hur kommer det sig? 
- Söker du information ifrån en dator som inte finns på biblioteket? Var finns den? 

Hur ofta? I vilka fall brukar du gå till bibliotek? 
- Letade du på samma sätt under din gymnasie-/studietid? Vad har förändrats ifall 

inte? 
- Hittade du den information som du förväntade dig finna? Brukar du hitta det du 

söker? 
- Brukar du hitta på bibliotek? Vad beror det på? 
- Var hittade du information? Där du väntade dig eller någon annanstans? 
- Fick du hjälp av en bibliotekarie? Någon annan? 
- Var sökte du? (Kortkatalog, databas) 
- Använde du databaser? Vilka? Vad tycker du om databaserna? Vad önskar du dig 

ifrån en databas? 
- Använder du tidskrifter för att hitta relevant litteratur? 
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- Använde du andra vägar än läsning av dokument för att få information?  
Fick du information genom informella/slumpmässiga vägar? (t.ex. TV-/radio, samtal, 

tips ifrån vän/studiekamrat) 
Tog du t.ex. kontakt med en viktig person för din uppsats/artikel/ditt specialarbete? 

Brukar du göra det? 
3. Informationsanvändning 
- Hur använder du den information du hittat?  
- Läser du allt du hittar? Hur väljer du ut? 
- Tittar du på om du kan lita på informationen? Hur gör du det? 
- Vilken information uppskattar du som mest relevant? Vilken del av 

litteraturbeskrivningen gör att du tror att det materialet är viktigt? Hur fick du tag 
i den? 

- Vilken information tror du att du inte kommer att kunna använda? Vilken del av 
litteraturbeskrivningen låter dig tror det? Hur fick du tag i den? 

- När tror du att du kommer att avsluta informationssökningen? 
- Förändrades ditt ämne hittills av informationen eller inte? Vad beror det på?  
- Blev du mera/mindre intresserad av ditt ämne med den information du fått hittills?  
- Blev du klokare av informationen eller förvirrade den mest? 
4. Informationskompetens/informationsdidaktik 
- Har du hört begreppet ”informationskompetens”? (information literacy: att man 

inser att man behöver information, att man hitta den, kritiskt värdera den och 
kreativt använda den, eller övergripande: att man vet hur man lär sig) 

- (OM JA: Var? Vad betyder det för dig?) Hur beskriver du din egen 
informationskompetens? 

- Hur beskriver du didaktiklektorernas informationskompetens? 
- Vad anser du att lärarutbildningen har tillfört din informationskompetens? 
- Har du fått instruktioner i att undervisa med tanke på olika informationskällor? 
- Vad skulle kunna göras annorlunda angående informationssökning? 
- Vad tycker du om att söka information? 
- Lärde andra någonting av dig genom ditt sätt att använda information? 
5. Rollfördelning bibliotekarie/lärare på skolan: 
- Berätta lite om dina erfarenheter i skolan. Hur undervisa man där? Krävs 

informationskompetens? 
- Vad tillhör bibliotekariens uppgifter enligt din åsikt? 
- Vad skulle bibliotekarierna kunna göra annorlunda/bättre? 
- Vem ska undervisa i informationskompetens, menar du? Lärare eller bibliotekarie? 
6. Lärarutbildningen: 
- Vad är din uppfattning av lärarutbildningen? Fungerar den bra/dåligt? 
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- Vad tycker du om lärarutbildningens reform?  
- Vad hoppas du ska bli bättre? 
- Vad tror du blir sämre? 
- Har det funnits en medvetenhet om informationskompetens i utformandet av 

reformen, tror du? 
- Vill du tillägga någonting?  TACK SÅ MYCKET! 
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4. Intervjufrågor till didaktiklektorerna 
- Berätta lite om din bakgrund…  
1. Informationsdidaktik 
- Vad är dina uppgifter på lärarutbildningen? Har du skrivit en lärobok? 
- Vilken pedagogik använder du i din undervisning?  
- Varifrån hämtar du material? 
- Får studenterna litteraturtips från dig? 
- Hur genomför du prov eller redovisningar?  
2. Ämne 
- Redogör för ditt ämne. Vilka andra områden berör det? Vad är specifikt? 
- Vad tycker du är mest roligt, vad är mest tråkigt?  
- Vad handlade ditt sista specialarbete eller artikel om? ELLER: När sökte du sist 

lite mera omfattande information om någonting? 
- Hur valde du artikelns/informationssökningens ämne? (Valde du ämnet av ditt 

specialarbete/artikel/uppsats själv? Var det lätt/svårt? Utgick du från dokument, 
egna föreställningar eller varifrån annars fick du idén?) 

- Vad tyckte du om uppgiften? (Vad gav den dig?) 
- Hur genomförde du den? Vad var lätt/svårt? (metod, problemformulering, 

ostrukterad/strukturerad upplägg, ensam eller i grupp) 
3. Informationssökning 
- Hur gick du tillväga för att leta efter information? 
- Gjorde du likadant inför en annan uppgift? 
- Vad gjorde att du började leta information? 
- Vilken information sökte du? 
- Har du någon gång fått undervisning i att söka?  
- Vilka av bibliotekets hjälpmedel för att hitta material använde du? (via nätet, på 

biblioteket) 
- Använde du databaser? Vilka? Vad tycker du om databaserna? Vad önskar du dig 

ifrån en databas? 
- Har du använt dig av ERIC nån gång? Anser du att studenterna bör känna till den? 
- I vilken utsträckning använde du tidskrifter för att hitta relevant litteratur? 
- Fick du hjälp av en bibliotekarie eller någon annan? 
- Tipsade en kollega dig? 
- Använde du andra vägar än läsning av dokument för att få information? Fick du 

information genom informella/slumpmässiga vägar? Hur håller du dig allmänt à 
jour? 

4. Bibliotek 
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- Brukar du vara på bibliotek på din fritid? 
- Använder du olika bibliotek eller detsamma? (Hur kommer det sig?) 
- Hittade du den information som du förväntade dig finna? (Brukar du hitta det du 

söker?) 
- I vilka fall besöker du ett bibliotek (i din informationssökning)? (Hur ofta söker du 

ifrån din dator? 
- Är det lätt för dig att hitta på bibliotek?  
- Var hittade du information? Där du väntade dig eller någon annanstans? 
5. Informationsanvändning 
- Hur använde du informationen?  
- Läste du allt du hittade? Hur valde du ut? 
- Vilken information visade sig vara mest relevant? Vilken del av referensen hade 

föranlett dig att tro att den var relevant? (Hur hade du fått tag i den?) 
- Vilken information hade du ingen användning av? Vilken del av referensen var 

missledande? (Hur hade du fått tag i den?) 
- När avslutade du informationssökningen? 
- Kommer du att söka igen för samma uppgift? 
- Förändrades ditt ämne av informationen eller inte? Vad berodde det på?  
- Blev du mera/mindre intresserad av ditt ämne när du hade fått information?  
- Blev du klokare av informationen eller förvirrade den mest? 
- Lärde du ut någonting genom ditt sätt att använda informationen? 
- Vad tycker du om att söka information? 
6. Informationskompetens 
- Har du hört begreppet ”informationskompetens”?  
- OM JA: Var? Vad betyder det för dig?  
- En definition av informationskompetens är att man måste inse att man behöver 

information, sedan att man kan hitta, kritiskt värdera och kreativt använda den, 
eller övergripande: att man vet hur man lär sig - Hur beskriver du din egen 
informationskompetens enligt detta? 

- Vad anser du att andras undervisning har tillfört din informationskompetens? 
- Har du själv fått undervisning i att undervisa i informationssökning? 
- Vad skulle kunna göras annorlunda med att lära ut att leta information? 
- Vad är ditt omdöme om lärarstudenternas informationskompetens? 
7. Rollfördelning bibliotekarie/lärare på skolan 
- Vem ska undervisa i informationskompetens på gymnasieskolor, menar du? 
- Vad tillhör bibliotekariens uppgifter enligt din åsikt? 
- Tar utbildningen hänsyn till studenternas framtida möte med ett skolbibliotek? 
- Vad skulle bibliotekarierna kunna göra annorlunda/bättre? 
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8. Lärarutbildningen 
- Vad är din uppfattning av lärarutbildningen? Fungerar den bra/dåligt? 
- Är den internationell eller nationell präglat? 
- Vad är anledningen till att lärarutbildningen reformeras enligt din uppfattning? 
- Vad tycker du om lärarutbildningens reform?  
- Vad hoppas du ska bli bättre? 
- Vad tror du blir sämre? 
- Har det funnits en medvetenhet om informationskompetens i utformandet av 

reformen, tror du? 
 
- Vill du kanske tillägga någonting?  TACK SÅ MYCKET! 
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5. Intervjufrågor till Pia Bodå, enhetschef på ILU:s bibliotek 

- Berätta lite om din bakgrund. Var har du jobbat förut? 
- Vad tillhör dina uppgifter här på biblioteket? 
- Finns det utmärkande drag med lärare och lärarstudenter som målgrupp?  
Finns det skillnader mot bibliotek med andra användargrupper?  
Finns det särskilda attityder som du la märke till när du tillträdde ditt jobb? 
- Vilka av de som går här i huset använder biblioteket? 
- Hur används biblioteket?  
- Vilken roll spelar biblioteket i lärarutbildningen? 
- Hur är samarbetet lärare - bibliotekarie? 
- Har du en uppfattning om vilket material som används av didaktiklektorerna på 

gymnasielärarutbildningen? Hur får de tag i materialet? 
- Vilken användarundervisning erbjuds åt gymnasielärarstudenterna? 
- På vilka grunder beslöt man detta? 
- Vid vilken tidpunkt? 
- Har detta förändrats i genomförande eller omfattning de senaste fem åren?) 
- Finns det planer att förändra detta? 
- Har du en uppfattning av hur många som använder sig av databaser i sin 

litteratursökning? 
- Hur många tror du känner till ERIC? 
- Bör informationssökning införas som ett obligatoriskt, poängsatt ämne inom 

lärarutbildningen? 
- Undervisar ni i att lära ut informationssökning? 
- Tar biblioteket hänsyn till studenternas framtida möten med ett skolbibliotek? 
- Har du hört begreppet informationskompetens? Om ja, vad anser du att det 

betyder? 
(inse att man behöver information, kan leta rätt på den oavsett källa, kritiskt värdera 

och kreativt använda, eller övergripande: att man vet hur man lär sig) 
- Hur beskriver du gymnasielärarstudenternas informationskompetens? 
- Hur beskriver du didaktiklektorernas informationskompetens? 
- Vill du tillägga någonting? 
TACK SÅ MYCKET! 
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6. Linköpings universitet: Informationssökning som lärprocess ur 
student- och lärarperspektiv (5p)206  
Kursen fokuserar på kunskap och lärande i informationssamhället. 

Kursen syftar till att de studerande skall förvärva kunskap om den strategiska 
resurs som information och kunskap utgör i vårt moderna samhälle samt vikten av 
informationskompetens som grund för självstyrt livslångt lärande, kunskap om 
tillgängliga informationsresurser för resursbaserat lärande samt insikter om 
pedagogiska perspektiv och metoder som främjar utvecklandet av 
informationskompetens. I fokus sätts informationssökning som lärprocess ur såväl 
student- som lärarperspektiv. 

Innehållet i kursen byggs upp av följande temata:  

• Information och kunskap som centrala samhällsresurser  
• Informationskompetens: komponenter och lärprocesser  
• Kunskapens former och sambandet mellan kunskapssyn, undervisning och 

lärande  
• Pedagogiska metoder för utvecklande av informationskompetens samt 

förmågan till självstyrt lärande och problemlösning  
• Som examinationsuppgift genomförs en fördjupningsuppgift dokumenterad i ett 

paper, vilket ventileras vid avslutande seminarium. Här ges möjlighet till 
fördjupning inom eget valt område med relevans för de egna studierna, 
forskningen eller yrkesverksamheten.  

Kursen är av tvärvetenskaplig och fakultetsövergripande karaktär. Den är lämplig 
som komplement till kursutbudet inom informations- och medievetenskap, 
pedagogik, lärarutbildningen samt som fort- och vidareutbildning för bibliotekarier 
och lärare m. fl.  

 
 

206 http://www.bibl.liu.se/utbildning/centrum/Informationssokning%20som%20larprocess.htm, uppdaterat 
2001-02-28, hämtad 2001-04-25 


