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Inledning

Hur ska studenterna klara de krav de ställs inför i det nya informations-

samhället? Ett steg på vägen är att de behärskar de sökvägar som finns för att få

till gång till i nformation. Detta bör de lära sig under sin utbildning, men hur ska

det gå till ? Denna fråga ska den här uppsatsen försöka svara på genom att

undersöka vilka uppfattningar yrkeshögskolelärare på Åland har av fenomenet

informationskompetens. Med en informationskompetent person menas en

person som effektivt kan söka och värdera information och använda denna på

ett fruktbart sätt.

Den nya tekniken har gjort det möjli gt för även mindre yrkeshögskolor att

ha till gång till stora mängder vetenskaplig information i form av elektroniska

källor. En stor mängd information ställer högre krav på dem som ska använda

den. På Ålands yrkeshögskola ges en bibliotekskurs i vilken man bland annat lär

sig söka information, men räcker det med en enskild kurs? Vilken uppfattning

lärarna har av denna kurs kommer att undersökas i denna uppsats.

Ålands yrkeshögskola har funnits i fem år och utbildningen där bör hålla

samma kvalitet som på andra yrkeshögskolor. Ett vill kor för detta är att det

finns ett väl fungerande bibliotek men det räcker inte med att det finns ett

bibliotek. Det måste också användas. I denna uppsats ska undersökas på vilket

sätt lärarna integrerar självständig informationssökning i sin undervisning.

Lärarna spelar en viktig roll i uppgiften att forma informationskompetenta

studenter. Jag tror att om lärarna inte tycker att informationskompetens är

viktigt är det också svårt att få studenterna att tycka det. Därför ska denna

uppsats behandla lärares uppfattningar av informationskompetens. Men hur kan

biblioteket och lärarna till sammans förmedla denna kunskap? Detta ska jag ta

reda på genom att använda mig av fenomenografisk metod. Med

fenomenografisk metod menas att man förutsättningslöst tar reda på intervju-

personernas uppfattningar av ett visst fenomen och delar upp dessa

uppfattningar i olika kategorier.
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Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka uppfattningar lärarna i

undersökningen har av informationskompetens hos de studerande. Detta ska

göras genom att utgå från följande frågeställningar:

- Vem har ansvar för att de studerande blir informationskompetenta?

- Hur ska de studerande bli informationskompetenta?

- När ska de studerande erbjudas biblioteksundervisning?

- Vad bör studenterna lära sig vad gäller informationskompetens?

Vidare kommer lärarnas syn på kunskap och lärande att undersökas. Även hur

lärarna håller sig uppdaterade inom sitt ämnesområde och vilken roll de anser

att biblioteket har i utbildningen kommer att undersökas.

För att sätta in uppsatsen i ett större sammanhang följer här en redovisning

av tidigare forskning om informationskompetens.

Tidigare forskning

Jag har delat upp den tidigare forskningen på följande sätt: Först kommer ett

avsnitt som behandlar användarstudier i allmänhet följt av ett avsnitt om den

internationella forskningen om informationskompetens. Efter detta följer ett

avsnitt om forskning om informationskompetens i Sverige och den tidigare

forskningen avslutas med ett avsnitt om informationskompetens och lärare.

 Användarstudier

Studier om informationskompetens kan ses som en del av det område inom

biblioteks- och informationsvetenskap som kallas användarstudier (user studies).

Användarstudier behandlar hur människor söker och använder information.

Annual Review of Information Science and Technology (ARIST) publicerar

regelbundet översikter över användarstudier, den senaste av Hewins 1990

(Limberg 1998, s. 28 f, Seldén 1999, s. 70).

De flesta användarstudier som gjordes före 1980 var kvantitativa men i

början av 1980-talet skedde ett perspektivskifte internationellt. System-

perspektivet och det sociologiska grupperspektivet ersattes av ett individ-

orienterat intresse för användaren. Nicholas J Belkin, Brenda Dervin och Tom



6

Wilson producerade oberoende av varandra studier där användaren som individ

stod i centrum av forskningen i början av 1980-talet (Limberg 1998, s. 30).

I Sverige har intresset för användarstudier varierat under åren. Under 1960-

talet nådde intresset en topp för att sedan under 1970-talet minska. Under 1980-

talet ökade intresset igen (Limberg 1998, s. 29). I slutet av 1990- och början av

2000-talet har ett nytt intresse väckts för användarstudier mycket på grund av

diskussionen kring ”det livslånga lärandet” .

 Informationskompetens

Informationskompetens (information literacy) har rönt större och större

uppmärksamhet i den akademiska världen sedan mitten av 1970-talet, speciellt i

USA och Australien. Själva begreppet ” information literacy” myntades i början

av 1970-talet av Paul Zurkowski, som en fördjupning av begreppet ”computer

literacy” (Carbo 1997), men grunden till senare forskning utgörs av American

Library Associations (ALA) definition av informationskompetens från 1989:

To be information literate, a person must be able to recognize when information is needed
and have the abilit y to locate, evaluate, and use effectively the needed information. [---]
Ultimately, information literate people are those who have learned how to learn. They
know how to learn because they know how knowledge is organized, how to find
information, and how to use information in such a way that others can learn from them.
They are people prepared for li felong learning, because they can always find the
information needed for any task or decision at hand (American Library Association
Presidential Committee on Information Literacy 1989).

De definitioner av informationskompetens som kommit senare har alla kretsat

kring att en informationskompetent person förstår när hon behöver information,

kan hitta relevant information och värdera denna kritiskt.

Christina S. Doyle definierade 1990 en informationskompetent person som

någon som:

1. recognises the need for information;
2. recognises that accurate and complete information is the basis for intelli gent

decision-making;
3. identifies potential sources of information;
4. develops successful search strategies;
5. accesses sources of information, including computer-based and other

technologies;
6. evaluates information;
7. organises information for practical application;
8. integrates new information into an existing body of knowledge; and
9. uses information in criti cal thinking and problem solving. (Webber &

Johnston, s. 382)
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Jag tycker att Doyles andra kriterium är alltför krävande. Hur kan man bevisa

att man har komplett information om någonting? Dessutom är det sällan man

behöver komplett information (i betydelsen all information inom ett ämnes-

område), det vanliga är att man behöver relevant information. I många texter

om informationskompetens finns det en tendens att tycka att det finns en ultimat

sökstrategi som ger all information inom ett ämne och som inte ger upphov till

irrelevanta träffar.

Buckland & Gey (1994, s. 12 f) vänder sig mot just detta att det skulle

finnas perfekta sökningar. De menar att perfekta sökningar är en omöjli ghet

eftersom det är omöjli gt att göra ett perfekt informationssystem. Empirisk

forskning har visat att precision minskar då recall ökar. Vad är då recall och

precision? Recall är antalet funna relevanta dokument i proportion till alla

relevanta dokument. Precision är antalet funna relevanta dokument i proportion

till alla funna dokument. Om man till exempel har en databas med tusen

dokument och hundra av dessa är relevanta är den ultimata sökningen den som

ger hundra träffar, av vilka alla är relevanta.

Ett annat argument man kan använda mot att det skulle finnas perfekta

sökningar är att olika användare har olika behov (Dervin 1976, s. 19). Vad som

är nyttig information för en person behöver inte vara det för någon annan, trots

att de söker svar på samma fråga. Att det kan vara på det här viset beror på att

en persons kunskap i ämnet från tidigare påverkar vad som är informativt eller

inte.

Lars Seldén konstaterar att det inte finns något sådant som fullständig

återfinning1 av all relevant information. Han hänvisar till Patrick Wilsons

begrepp satisfice, vilket innebär att en forskare nöjer sig med till räckligt med

information för att klara av en viss uppgift, vilket inte nödvändigtvis betyder att

man behöver all information som finns inom ett område (Seldén 1999, s. 36).

Carol C. Kuhlthau (1991) ser informationssökning som en process, till

skill nad från många andra forskare som ser informationssökning som

upprepningar av informationssökningsögonblick. Kuhlthau betonar också vilka

känslor informationssökning framkallar och vilken betydelse de har. Hon

betonar speciellt osäkerhet och ängslan som betydelsefulla känslor för hur

sökprocessen utformas. Hon menar att man sedan under processens gång blir

mer och mer självsäker och trygg.

1 Seldén använder sig av begreppet ”återfinning” , inte ”återvinning” som kanske är vanligare.
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Christine Bruce (1997) har genom att använda fenomenografiska metoder

identifierat sju olika sätt över hur personer upplever informationskompetens.

Dessa sju kategorier kallar hon för ” the seven faces of information literacy” . De

sju kategorierna är följande:

1. Den första kategorin handlar om informationsteknologi; att man behärskar

informationsteknologi för att hålla sig informerad och för att

kommunicera med andra.

2. I den andra kategorin är det viktiga att man har kunskap om vilka

kunskapskällor man ska använda sig av.

3. Den tredje kategorin har med informationsprocessen att göra och är starkt

knuten till problemlösning och beslutsfattande.

4. Den fjärde kategorin handlar om att kontrollera information. Det gäller att

ha kontroll över den information man har och lätt komma åt den när

man behöver den.

5. Den femte kategorin upplevs som att bygga upp en personlig kunskapsbas

inom ett nytt område och är nära knutet till kritiskt tänkande och analys.

6. Den sjätte kategorin handlar om att arbeta med kunskap på ett sådant sätt

att nya personliga insikter inom ett område nås.

7. Den sjunde och sista kategorin handlar om att man kan använda

information på ett sådant sätt att den kommer till gagn för andra.

Det finns en risk att synen på informationskompetens blir förenklad om man har

listor på egenskaper som måste uppfyllas för att man ska anses

informationskompetent. Det finns också en risk för att informationskompetens

uppfattas som någonting statiskt och att man bara ”bockar av” de olika

egenskaperna, fastän informationskompetens egentligen är någonting som hela

tiden måste upprätthållas. Om den som undervisar i informationskompetens har

en statisk syn på informationskompetens kan det få till följd att den som fått

undervisningen också får en förenklad syn på informationskompetens (Webber

& Johnston 2000, s. 384; Limberg 1998, s. 55). Detta bör man vara medveten

om när man utformar undervisning i informationssökning.

Johannessen, Olaisen och Olsen (1999, s. 30) menar att vi är inne i ett

paradigmskifte. Tidigare har vi varit inne i det mekaniska paradigmet vad gäller

vårt sätt att tänka och behandla information och nu är vi på väg in i det

systematiska tänkandets paradigm. Kännetecknande för det mekaniska

tänkandet är att man anser att allting kan förklaras, proceduren är analys och det

man strävar efter att finna är en orsak (lineär kausalitet). Systemtänkandet
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bygger däremot på att endast partiella sanningar är möjli ga, proceduren är en

ana-syntesis och det man strävar efter är ett mönster (cirkulär kausalitet).

Eftersom metaforer styr vårt sätt att tänka (Johannessen, Olaisen & Olsen

1999, s. 34 f) är det viktigt att vara medveten om vilka metaforer man utgår

ifrån. Många av definitionerna av informationskompetens bygger på ett

mekaniskt sätt att tänka, med maskinen som förebild, vilket gör att den

sökprocess man lär ut blir mekanisk och på det sättet motverkas i själva verket

det man vill komma fram till .

Många forskare, däribland Robert Taylor, utgår från att informationssökning

utmynnar i ett behov hos användaren. Detta vänder sig Nicholas J Belkins emot.

Han menar att det viktiga i stället är den kunskapsanomali som uppstår hos

användaren vid användandet av ett kunskapsåterfinningssystem. Belkin menar

att det är omöjli gt att specificera ett exakt informationsbehov, därför bör

informationsåterfinningssystem vara utformade så att de utgår från anomalin i

användarens kunskapsstatus (Seldén 1999, s. 67 ff). Detta tycker jag att är

särskilt intressant med tanke på sökande efter information i samband med

uppsatsskrivning, eftersom man då ofta inte vet exakt vad det är man letar efter,

eftersom man ofta inte vet det exakta ämnet för uppsatsen då man påbörjar sin

informationssökning.

Ett annat problem är att det oftast är bibliotekarier som undervisar i

informationskompetens, vilket gör att denna undervisning får låg status,

speciellt om man inte får studiepoäng för undervisningen (Webber & Johnston

2000, s. 384).

Definitionerna av informationskompetens utgår inte från ett visst ämne, utan

är väldigt allmänt lagda, men speciellt när det handlar om personer inom den

högre utbildningen är det viktigt att man lär sig söka information inom ett

speciellt ämnesområde. Hjørland (1993, s. 141) menar att kännedom om ett

ämnes informationsstruktur har direkta konsekvenser för informationssökning

inom ett ämne och borde därför ha betydelse för hur informationskompetens

lärs ut. Vakkari (1999, s. 834) menar att det är viktigt att man använder de

kunskaper man får i hur människor söker och använder information då man

utvecklar nya informationssystem.

I all forskning som behandlar informationskompetens framkommer på olika

sätt att en informationskompetent person är en person som kan söka och

värdera information på ett effektivt sätt. De flesta texter behandlar informations-

kompetens i samband med någon form av utbildning, allt från grundskola till

universitetsutbildning. Anmärkningsvärt i detta sammanhang är att informations-

kompetens nästan aldrig diskuteras inom pedagogisk litteratur. I Sverige har
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informationskompetens blivit ett forskningsområde först på 1990-talet. En

översikt följer här.

 Tidigare forskning i Sverige om informationskompetens

Louise Limberg och Lars Seldén har skrivit avhandlingar som kretsar kring

informationskompetens, även om de inte har använt det begreppet. I Att söka

information för att lära (1998) undersökte Limberg gymnasieelevers

informationssökning och lärande i en fenomenografisk kontext i anslutning till

en uppgift eleverna skulle göra om den kommande EU-folkomröstningen.

Resultatet av studien gjorde henne skeptisk till synen på att det skulle finnas en

generell informationssökningsprocess oberoende av innehållet i informationen.

Limberg menar att uppfattningen av informationssökningen och innehållet i

informationen samspelar med elevernas uppfattning av ämnesinnehållet. De tre

kategorier av uppfattningar av informationssökning hon kom fram till är

följande: 1) Informationssökning som att söka fakta; 2) Informationssökning

som att väga olika information mot varandra för att välja rätt sida; 3)

Informationssökning som att granska och analysera (Limberg 1998, s. 215).

Seldén undersökte i Kapital och karr iär (1999) hur forskares

informationssökning förändras ju längre de har kommit i sin forskningskarriär.

Undersökningsgruppen utgjordes av forskare inom företagsekonomi. Resultatet

av Seldéns undersökning var att ju längre en forskare har varit verksam inom ett

forskningsområde desto mindre behöver han/hon biblioteket för sin

informationsförsörjning. Informella kontakter och ämneskunskap gör att de får

den mesta informationen utan hjälp av biblioteket. För att lyckas bra med sin

forskning gäller det att skaffa kontaktnätverk inom sitt område.

I magisteruppsatsen Informationskompetens i förvandling (2001) tar

Christer Eld upp fyra centrala svenska texter som behandlar informations-

kompetens:

Studenternas bibliotek (1996) av Jan Hagerlid är en slutrapport från

BIBSAM om högskolebibliotekens ställning inom högskolorna i Sverige och om

hur de i framtiden bör utvecklas.

Den andra texten Eld tar upp är Biblioteksbarometer 2000 (2001) av Åsa

Lindberg-Sand vars syfte är att kartlägga hur studenter, doktorander och

lärare/forskare vid Lunds universitet använder de till gängliga biblioteks-

resurserna och hur nöjda de är med dessa. Dessutom undersöks hur biblioteket

är beroende av andra universitetsverksamheter såsom undervisning och

forskning.
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I den tredje texten Informationskompetens : ett centralt utbildningsmål för

den högre utbildningen (1997) betonar Agneta Lantz att biblioteken har en

mycket viktig roll på alla nivåer i utbildningen. Hon menar att biblioteken inom

all utbildning måste stärka sin roll både som informationsresurs och som

pedagogisk resurs.

I den fjärde texten Informationskompetens: ett nytt mål för den högre

utbildningen? (1998) undersöker Boel K Gustafsson om informations-

kompetens kan sägas vara ett mål för den högre utbildningen i Sverige. Hon

konstaterar då undersökningen gjordes 1998 att bara Linköpings universitet kan

sägas ha som mål att studenterna ska uppnå informationskompetens. Eld

konstaterar i sin uppsats att begreppet informationskompetens ges en mängd

olika betydelser inom den undersökta högskolebiblioteksdiskursen och att det

framförallt kopplas samman med bibliotekets pedagogiska integrering i

högskoleutbildningen.

Också Dorothee Grelle har i sin magisteruppsats Informationskompetens −
medel till möjli gheter? (2001) skrivit om informationskompetens. Hon

undersökte om lärarstuderande vid Uppsala universitet kan anses vara

informationskompetenta enligt Doyles tio kriterier (se ovan). I sin undersökning

fann hon stora brister i detta hänseende och ansåg att detta är anmärkningsvärt,

eftersom dessa studenter i sitt kommande yrkesliv ska undervisa elever.

Den svenska forskningen inom informationskompetensområdet omfattar

empiriska studier som gjorts främst inom olika utbildningssammanhang samt

teoretiska studier som behandlar begreppet informationskompetens. Limberg

har uppmärksammats internationellt tack vare att hon i sin studie har betonat

användningen av information och inte bara fokuserat på informationssökningen.

 Informationskompetens och lärare

Trots att det gjorts väldigt många studier om studerande på olika nivåer och

deras informationskompetens är det sällan lärarna har belysts. Men vissa studier

har trots allt gjorts.

I Kanada har det gjorts två stora studier om universitetslärares inställning till

biblioteksundervisning. Anita Cannon (1994) undersökte hur lärare vid de

humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna förhöll sig till

användarundervisning på universitetsbibliotek och Gloria J. Leckie och Anne

Fullerton (1999) undersökte samma sak hos lärare vid naturvetenskapliga,

tekniska och vårdvetenskapliga institutioner.

Cannon kom i sin studie fram till att det behövs ett större samarbete mellan

lärare och bibliotekarier. Ny teknik har gjort det möjli gt för biblioteket att
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erbjuda nya informationstjänster och att ha till gång till i nformation på väldigt

många olika sätt. Om lärarna kände till alla dessa möjli gheter skulle de kunna

undervisa studenterna på ett bättre sätt. Därför gäller det att informera lärarna

om vilka möjli gheter biblioteket erbjuder, för först då lärarna är medvetna om

och använder bibliotekets möjli gheter kommer studenterna att göra detsamma.

Leckie och Fullerton kom fram till att när man utvecklar biblioteks-

undervisning för studenter är det viktigt att man tänker på när den sker och hur

den utformas. Undervisningen måste anpassas efter vilken kurs de undervisade

går och måste vara flexibel också vad gäller den pedagogik som ska användas.

Även Leckie och Fullerton poängterar att det är viktigt med samarbete mellan

bibliotekarier och lärare/institutionerna. Det är viktigt att lärarna vet om att det

finns biblioteksundervisning, vilket inte alla visste i Leckie och Fullertons studie.

I rapporten Studenternas bibliotek (Hagerlid 1996) konstateras ”att hela 77

procent av studenterna upplever att lärarna inte alls eller ganska litet stimulerar

till biblioteksanvändning och informationssökning” . Detta gör utmaningen för

bibliotekarierna ännu större. Hagerlid poängterar också att det behövs

användarutbildning för lärarna, eftersom de borde ha bättre bibliotekskunskaper

än studenterna.

I Sverige har Krister Johannesson och Ola Pilerot (2000) gjort en

fenomenografisk studie på Skövde Högskola om lärares uppfattning av

informationskompetens. Fyra lärare från Institutionen för hälso- och

vårdvetenskap och tre från Institutionen för ingenjörsvetenskap intervjuades.

Denna studie bekräftade det som Leckie & Fullerton kommit fram till i sin

studie, nämligen att lärarna på den vårdvetenskapliga institutionen var mer

intresserade än de på den ingenjörsvetenskapliga institutionen av att deras

studenter ska bli informationskompetenta.

Maria Klein (1997) har även hon gjort en fenomenografisk undersökning.

Hon undersökte vilka uppfattningar det fanns bland lärare vid Linköpings

universitet av användarundervisning, informationskompetens, informations-

teknologi och samarbete mellan bibliotek och institutioner. I sin studie kom

Klein fram till att lärarna är nöjda med bibliotekarierna, att bibliotekarierna vill

ha mera samarbete med institutionerna, att begreppet informationskompetens

kan ha flera olika betydelser och att problembaserat lärande kan leda till att

lärarna tydligare ser vikten av bibliotekariers kunnande.

Vid Handelshögskolan i Göteborg har det gjorts ett projekt med att utbilda

lärare och forskare i att söka information. Lärarna var mer intresserade av att få

hjälp exakt när de behövde den än att delta i allmänna kurser i informations-
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sökning. Trots detta var det relativt få som tog del av möjli gheten att få enskild

undervisning (Qvinth 1999, s. 6).

Metod och avgränsning

Under den här rubriken kommer jag att ta upp hur jag har gått till väga när jag

har arbetat med uppsatsen. Först kommer jag att beskriva vilken specifik metod

jag har använt mig av, det vill säga fenomenografisk metod. Sedan kommer ett

kort stycke om hur jag i allmänhet har gått till väga i uppsatsarbetet. Under

rubriken ” Intervjufrågor” tar jag upp i vilken grad man kan säga att mina

intervjufrågor är standardiserade respektive strukturerade. Därefter följer en

diskussion om anonymitet i samband med uppsatsarbete och sist kommer ett

stycke om hur och varför jag har avgränsat studien på det sätt jag gjort.

 Fenomenografisk metod

Med fenomenografisk metod undersöker man människors uppfattningar av sin

omvärld. Viktigt inom metoden är distinktionen mellan hur någonting är och

hur någonting uppfattas vara och det är det senare som undersöks (Larsson

1986, s. 12; Uljens 1989, s. 13).

I fenomenografiska studier förekommer i korthet följande steg:

1) Företeelse i omvärlden
2) En eller flera aspekter av företeelsen väljs ut
3) Intervjuer om individers uppfattningar av företeelsen eller det aktuella problemet
4) De bandade intervjuerna (utsagorna av uppfattningen) skrivs ut på papper
5) Analys av de skriftli ga utsagorna
6) Analysen resulterar i beskrivningskategorier
(Uljens 1989, s. 11)

Det man intresserar sig för, beskriver, tolkar och analyserar är alltså hur

människor uppfattar ett visst fenomen i sin omvärld. Man väljer ut en viss

företeelse och studerar en eller flera aspekter av denna; detta för att specificera

och avgränsa sitt forskningsproblem. För att kunna skaffa sig en så bred bild

som möjli gt av det valda fenomenet innefattar detta moment givetvis

litteraturstudier kring den valda frågan. Steg tre innebär att man väljer ut de

personer vars uppfattningar man är intresserad av och intervjuar dessa. Av

praktiska skäl kan man bara intervjua ett begränsat antal människor, eftersom

man sedan ska skriva ut intervjuerna ordagrant, vilket är väldigt tidskrävande.

När intervjuerna finns på papper börjar analysen och tolkningen av de skriftliga
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utsagorna. Målet med analysen är att skilj a ut uppfattningarna i olika

beskrivningskategorier som är kvalitativt skilda åt. Det är dessa kategorier som

är resultatet av undersökningen (Uljens 1989, s. 12 f).

De två sista stegen måste kanske beskrivas noggrannare för att förstås. Då

intervjuerna finns utskrivna läser man dessa som en enda lång text och bortser

för till fället från vem som har sagt vad. Samma person kan vid olika till fällen ge

uttryck för olika uppfattningar och därmed kan samma person i slutändan

hamna i olika kategorier. Fenomenografin hävdar alltså att skill nader i

uppfattningar av ett fenomen kan finnas både inom och mellan individer, vilket

resulterar i att det inte är personerna som utgör grunden till de olika

kategorierna. Man menar att det finns ett begränsat antal uppfattningar av ett

fenomen och att dessa kan beskrivas (Limberg 1998, s. 83).

Inom fenomenografisk metod skilj er man mellan olika perspektiv. Marton

beskriver en uppdelning mellan första och andra ordningens perspektiv. ”Första

ordningens perspektiv” beskriver verkligheten såsom forskaren själv uppfattar

att den är. Medan man med den ”andra ordningens perspektiv” istället

undersöker hur andra människor uppfattar verkligheten. Man försöker se

verkligheten såsom den intervjuade ser den och beskriver detta perspektiv.

Fenomenografin koncentrerar sig på den andra ordningens perspektiv (Uljens

1989, s. 13; Larsson 1986 s. 13).

Ett av de mest centrala begreppen inom fenomenografin är uppfattning. I

vardagligt tal har ordet uppfattning ofta ungefär samma betydelse som åsikt,

men i fenomenografin menar man någonting mer grundläggande än så. Åsikter

kan man byta medan uppfattningar är någonting som är så självklart att man

egentligen inte behöver påpeka dem. Uppfattningar är någonting oreflekterat

som ligger bakom våra handlingar och resonemang (Uljens 1989, s. 10 och 19).

Man kan kanske säga att uppfattningar inom fenomenografisk metod kan

liknas vid det som inom knowledge management kallas för tacit knowledge

(översättes här med ” tyst kunskap”). Hänvisande till bland andra Michael

Polanyi definierar Johannessen, Olaisen och Olsen (2001, s. 4 f) tyst kunskap

som den kunskap som kommer till uttryck genom handlande och är knuten till

konkreta kontexter. Denna kunskap är svår att kommunicera till andra, eftersom

det kan vara kunskap man har utan att vara direkt medveten om den.

Sammanfattningsvis kan man säga att fenomenografisk metod är en

forskningsmetod som används för att ta reda på personers uppfattningar av ett

visst fenomen. Detta görs genom att intervjua berörda personer. Resultatet av

en fenomenografisk studie är de kategorier av uppfattningar man kommer fram

till efter att förutsättningslöst ha läst igenom intervjuerna många gånger.
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 Metod

För att sätta mig in i ämnet har jag läst litteratur som berör informations-

kompetens. Jag har valt fenomenografisk metod för att den fokuserar på

skillnader i uppfattningar av ett visst fenomen. Själva undersökningen består av

intervjuer med lärare vid Ålands yrkeshögskola.

 Intervjuerna

Inom fenomenografisk metod är det vanligt att man väljer ut sina intervju-

personer utifrån att de är intresserade av det fenomen man undersöker (Limberg

1998, s. 92; Bruce 1997, s. 93). Jag har inte haft intresse som ett kriterium för

de som valdes ut för intervju. Jag har i stället utgått från att välja sådana lärare

som har så mycket kontakt med studenterna som möjli gt, antingen genom

undervisning eller genom handledning av projekt, examensarbete eller dylikt.

Detta för att få en bild av hurdana uppfattningar det finns av informations-

kompetens inom lärarkollegiet vid Ålands yrkeshögskola.

Här kan man jämföra med metoden att använda fokusgrupper i

undersökningar. Intervjuer med fokusgrupper involverar flera personer

samtidigt, men målet är detsamma; att få de intervjuades åsikter och

erfarenheter av ett fenomen. Fokusgrupper lämpar sig speciellt bra när man vill

komma fram till olika perspektiv på samma företeelse (Gibbs 1997). Jag har inte

använt mig av fokusgrupper på grund av att det dels kräver väldigt mycket av

intervjuledaren, dels för att det rent praktiskt är svårare att samla flera personer

samtidigt.

Jag har intervjuat två lärare från varje skola det vill säga sammanlagt tio

lärare. Valet av lärare gjorde jag genom att ringa till respektive skola och prata

med den som är programansvarig på skolan. Jag berättade att jag höll på med en

uppsats i biblioteks- och informationsvetenskap och beskrev vilken typ av lärare

jag vill e komma i kontakt med, alltså lärare som har så mycket kontakt med

studenterna som möjli gt. På de flesta skolor kom jag på detta sätt i kontakt med

de lärare som jag sedan intervjuade. När jag kom så långt som till att prata med

den aktuella läraren per telefon var det ingen som nekade till att ställa upp på en

intervju och vi kom överens om en tidpunkt för intervju.

Under två veckor i januari/februari 2002 gjorde jag intervjuerna antingen i

lärarnas arbetsrum eller i annan ostörd lokal på aktuell skola. Intervjuerna

spelades in på minidisc och skrevs sedan ut ordagrant. Intervjufrågorna finns

som bilaga sist i uppsatsen.

Risken med intervjuer är alltid att de intervjuade försöker svara vad de tror

att den som intervjuar vill höra. Detta har jag försökt att undvika genom att
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ställa samma frågor ur olika vinklar och genom att ställa följdfrågor. Vad jag

märkte var detta inget större problem, men vad jag däremot märkte vid ett antal

till fällen var att de intervjuade i vissa frågor kanske mer försökte föra fram sin

egen skolas ståndpunkt än verkligen svara på frågorna.

 Intervjufrågorna

När man i sin undersökning använder sig av kvalitativa intervjuer talar man om

grader av standardisering och strukturering av frågorna. Med grad av

standardisering menas i vilken utsträckning frågorna har varit desamma vid alla

intervjutill fällen och om intervjusituationen har varit densamma (Trost 1997, s.

19). Frågorna i denna studie har i hög grad varit standardiserade, men det har

hänt att jag har behövt förklara vad jag menar med någon fråga och i vissa

intervjuer har jag inte behövt ställa alla frågor eftersom de intervjuade redan

tidigare har svarat på vissa frågor.

Vad gäller begreppet strukturering används det i olika betydelser. En

betydelse av begreppet har att göra med svarens strukturering och då betyder

låg strukturering att svaren är helt öppna medan hög strukturering betyder att

den till frågade måste välja mellan fasta svarsalternativ, till exempel antal gånger

i veckan eller dylikt. En annan betydelse för struktur är i vilken grad själva

frågeformuläret har en struktur, det vill säga om alla frågor handlar om samma

ämne (Trost 1997, s. 20 f). I frågan om svaren i denna studie har de haft en låg

grad av struktur. De intervjuade har fått svara vad de vill på frågorna vilket är

en del av den fenomenografiska metoden. Frågeformuläret å andra sidan har

haft en hög grad av struktur, eftersom i stort sett alla frågor har handlat om

informationskompetens. Frågor som inte behandlat ämnet informations-

kompetens var de två första frågorna som handlade om vilka ämnen lärarna

undervisade i och hur länge de hade arbetat som lärare. Dessa frågor fanns med

för att sedan kunna ställa relevanta följdfrågor.

Vid utformningen av intervjufrågorna kunde jag inte använda mig av

begreppet informationskompetens, eftersom jag misstänkte att de intervjuade

inte kände till det begreppet, vilket visade sig att vara riktigt. För att komma

runt detta problem har jag frågat om företeelser som de intervjuade har haft

kunskap om och som har med informationskompetens att göra.

 Anonymitet

Vid intervjuerna lovade jag intervjupersonerna att de kommer att vara helt

anonyma i uppsatsen. Detta för att de skulle känna sig fria att säga vad som
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helst utan att behöva vara rädda för att senare kunna bli utpekade för vad de

sagt.

Att de intervjuade är anonyma betyder inte bara att man inte uppger deras

namn, utan även att de inte går att känna igen på andra igenkänningstecken

(Trost 1997, s. 40). Det senare kan vara väldigt svårt att uppfylla i denna studie,

eftersom de skolor som ingår i Ålands yrkeshögskola är väldigt små. På vissa

skolor finns det bara en lärare som undervisar i ett visst ämne, vilket gör det

omöjli gt att kalla en lärare till exempel ”matematiklärare på skola X” .

För att undvika att personer ska bli igenkända har jag valt att inte nämna

vilket ämne de undervisar i eller på vilken skola de undervisar. Varje

intervjuperson har istället fått ett nummer och kallas efter det.

 Avgränsning

Undersökningen består av intervjuer med lärare vid Ålands yrkeshögskola. Jag

hade först tänkt intervjua studenter, men det visade sig vara svårt rent praktiskt.

Dessutom visade det sig i mina litteraturstudier att lärare inte har undersökts i

någon större omfattning, vilket därför gjorde lärarna till ett intressant

studieobjekt.

Jag kommer inte att undersöka i vilken grad lärarna besitter informations-

kompetens.

Teoretiska utgångspunkter och begrepp

 Teori

När man använder sig av fenomenografisk metod ska man förutsättningslöst

läsa igenom sina intervjuer och utifrån denna läsning komma fram till olika

kategorier av uppfattningar. Detta betyder att man i sin studie inte utgår från en

viss teori och undersöker om den stämmer.

Vid utformandet av intervjufrågorna har jag utgått från den tidigare

forskningen som finns inom informationskompetensområdet. Detta för att göra

det möjli gt att få fram så varierande uppfattningar som möjli gt.

I slutdiskussionen kommer jag att jämföra mitt resultat med tidigare

undersökningar inom samma område.
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 Begrepp

Informationskompetens

I Svenska Akademiens ordlista över svenska språket2 (1998) finns inte

informationskompetens med som uppslagsord. Inom den svenska

biblioteksvärlden kan man dock säga att det är ett etablerat begrepp.

Informationskompetens finns med som ämnesord i databasen Svenska

ämnesord, där det står att man ska använda det i stället för informations-

kunnighet och att det motsvarar det engelska begreppet information literacy.

I den här uppsatsen har jag inte utgått från någon enskild definition av

informationskompetens. Jag har i stället försökt att ha ett så brett perspektiv på

informationskompetens som möjli gt. I resonerandet kring informations-

kompetens har jag utgått från de syner på begreppet som finns i den tidigare

forskningen jag presenterat ovan.

Informationskompetens är egentligen inte någonting som man kan säga att

man lär sig. Snarare är man informationskompetent. Trots detta har jag använt

begreppet som någonting man kan lära sig, även om det kan se lite konstigt ut

rent språkligt.

Information

Enligt Buckland (1991) finns det tre olika definitioner av begreppet information:

1. Information som en process: När någon blir informerad förändras deras

kunskap. I denna betydelse är information det samma som själva

informerandet.

2. Information som kunskap: Kunskapen som förmedlas angående vissa

fakta, ämnen eller händelser. Denna typ av information är ogripbar och

icke-fysisk.

3. Information som ting: Objekt, till exempel data och dokument, är

refererade till som information för att de anses vara informativa. Enda

typen av information som är fysisk och går att lagra (Buckland 1991, s

351).

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (1998) definierar

information som ”meddelande av upplysningar, underrättelse” och kunskap som

”vetande, insikt; kännedom”.

2 Förkortas härefter SAOL.
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Curtis har definierat information som: ” Information is data processed for a

purpose”. Senn har definierat information som: ” Information is data presented

in a form that is meaningful to the recipient” (Rowley & Farrow, s. 6).

Bakgrund

Jag har valt att göra min undersökning på Åland för att jag är intresserad av hur

man ser på informationskompetens i en liten, ny skola, i detta fall Ålands

yrkeshögskola. Här följer först en kort presentation av Ålands yrkeshögskola

och sedan en presentation av dess bibliotek.

 Ålands yrkeshögskola

Ålands yrkeshögskola startade som försöksverksamhet under perioden 1997-

2001, som sedan har förlängts till utgången av år 2002 (Ålands lagsamling N 7

7:38; Ålands författningssamling 2001, nr 43) och vad som härefter kommer att

ske med Ålands yrkeshögskola är som bäst under beredning i Ålands

landskapsstyrelse. Den nuvarande lagstiftningen motsvarar till sitt innehåll den

rådande lagstiftningen gällande yrkeshögskoleutbildning i Finland (Welander

2001, s. 7). Enligt förslaget till ny högskolelag på Åland kommer Ålands

yrkeshögskola att slås ihop med Ålands högskola och byta namn till Högskolan

på Åland (Ålands landskapsstyrelse 2001, s. 26). Ålands yrkeshögskola kommer

alltså att finnas kvar i någon form.

Ålands yrkeshögskola fungerar som ett samarbetsnätverk mellan Ålands

handelsläroverk, Ålands hotell- och restaurangskola, Ålands sjöfartsläroverk,

Ålands tekniska läroverk och Ålands vårdinstitut (Ålands lagsamling N 7 1:2).

På dessa skolor erbjuds studieprogram bestående av mellan 120 och 180

studieveckor3 som leder till yrkeshögskoleexamen. I denna

yrkeshögskoleexamen ingår ett självständigt arbete om 10 studieveckor kallat

examensarbete. Målet för utbildningen är att:

[---] erbjuda de studerande en kvali ficerad högre yrkesutbildning. Utbildningen skall
utgående från arbetsli vets krav och kravet på att utveckla detta ge de studerande sådana
fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att självständigt och i
arbetslag utföra kvali ficerat yrkesarbete (Ålands lagsamling 2000, N 7, 1:2).

3 I Finland är studierna indelade i studieveckor. En studievecka motsvarar ungefär ett poäng vid svenska
högskolor och universitet.
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I Ålands yrkeshögskolas Studiehandboks bedömningsanvisningar för lärare sägs

att Ålands yrkeshögskola strävar till att den studerande utvecklar bland annat

förmåga till problemlösning och förmåga att ta ansvar för sin egen fortsatta

kompetensutveckling (Studiehandboken 2001b). För att förvärva dessa

förmågor anser jag att de studerande måste inneha informationskompetens,

vilket gör uppsatsen relevant.

 Ålands yrkeshögskolas bibliotek

Mariehamns stadsbibliotek är ett sambibliotek då det inte bara rymmer sina egna

medier utan även medier som betalas av bland andra Ålands yrkeshögskola.

I varje skola som ingår i Ålands yrkeshögskola finns ett bibliotek vars

böcker och tidskrifter finns registrerade i mediadatabasen Katrina, som

upprätthålls av Mariehamns stadsbibliotek och är sökbar via Internet. Förutom

biblioteken på skolorna står Mariehamns stadsbibliotek till de studerandes

förfogande. Kursböcker som är gemensamma för flera av Ålands

yrkeshögskolas skolor finns placerade på stadsbiblioteket. För samordningen av

yrkeshögskolans medier svarar en bibliotekarie på heltid och en

biblioteksassistent på halvtid (Mariehamns stadsbiblioteks hemsida, a).

Det finns ett antal tysta studieplatser på biblioteket samt bord och stolar

utplacerade på ett antal olika platser i biblioteket. Artikeldatabaser som finns

till gängliga på Mariehamns stadsbibliotek är Artikelsök, ALEKSI4,

Mediearkivet, Presstext och EBSCO5 (Mariehamns stadsbiblioteks hemsida, b).

Alla studerande vid Ålands yrkeshögskola erbjuds kursen ”Studieteknik och

verktyg” (3 studieveckor). I denna ingår en studievecka ”Informationssökning”

som hålls av yrkeshögskolebibiotekarien. Målet med denna kurs är att de

studerande ska utveckla en ökad förståelse för informationssökningens

betydelse i studiearbetet samt lära känna bibliotekets resurser. Den innehåller

informationssökning i böcker, tidskrifter, databaser och Internet. Trots att

kursen bara är en studievecka lång är den uppdelad i tre block, vilka är

utspridda över hela studietiden: en kort introduktion första året, sökning i

databaser det andra året och sista året informationssökning i samband med att

de studerande ska skriva sitt examensarbete. Yrkeshögskolebibliotekarien och

4 Den finska motsvarigheten till Artikelsök.
5 På Mariehamns stadsbibliotek finns det till gång till t vå versioner av EBSCO: Academic Search Elite
som innehåller nästan 1530 tidskrifter i fulltext inom samhäll svetenskap, humaniora, multi kulturella
studier, pedagogik med mera, och MasterFILE Premier som innehåller 1840 tidskrifter i fulltext inom
bland annat ekonomi och vård (EBSCO Hosts hemsida).
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den programansvariga/handledaren bestämmer till sammans tidpunkten för de

olika till fällena (Studiehandboken 2001a, s. 29).

I en utvärdering av Ålands yrkeshögskola gjord av Rådet för utvärdering av

högskolorna i Finland fick biblioteket väldigt positiv kritik. ”Bibliotekstjänsterna

är ett av de bästa exemplen på vad som uppnåtts genom yrkeshögskole-

samarbetet.” (Welander red. 2001, s. 19).

I Studenternas bibliotek (2001) konstaterar Hagerlid att biblioteket alltför

ofta inte nämns i styrdokument för högskolor i Sverige. Här kan man se att

Ålands yrkeshögskola är långt framme i detta hänseende åtminstone på pappret.

Hur det är i verkligheten ska denna uppsats undersöka.
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Undersökningen

 Disposition av undersökningen

I min undersökning har jag utgått från frågorna vem, hur, när och vad för att

reda ut olika aspekter av informationskompetens. Mina frågeställningar är alltså:

- Vem har ansvar för att de studerande blir informationskompetenta?

- Hur ska de studerande bli informationskompetenta?

- När ska de studerande erbjudas biblioteksundervisning?

- Vad bör studenterna lära sig vad gäller informationskompetens?

Först kommer jag att redovisa resultat från tidigare undersökningar, som rört

sig inom samma ämnesområde.6 Därefter följer min egen undersökning.

De olika frågorna ser jag som olika aspekter av informationskompetens. För

att komplettera bilden har jag även undersökt vilken syn lärarns har på kunskap

och lärande, hur lärarna själva håller sig uppdaterade inom sitt ämnesområde

och vilken roll de anser att biblioteket har.

Tidigare undersökningar
Jag har delat upp resultaten från tidigare undersökningar på samma sätt som jag

kommer att dela upp resultatet av min egen undersökning.

 Vem

Vem sak lära ut informationskompetens?

Eli Bytoft-Nyaas (1998) påpekar att informationskompetens är någonting

väldigt komplext. Detta innebär att man inte kan bli informationskompetent bara

genom att gå en kurs utan att det är någonting som växer fram genom

6 Jag har valt att lägga resultaten från tidigare undersökningar här istället för i kapitlet ”Tidigare
forskning” , för att uppsatsen skall vara lättare att läsa.
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återkommande övning i informationssökning. Hon menar att det inte bara är

bibliotekariens ansvar att studenterna blir informationskompetenta. Lärarna

måste under hela utbildningen förse de studerande med sådana uppgifter att de

övas i informationssökning. Även Leckie (1996, s. 207) poängterar att lärarna

måste göra uppgifter som är anpassade till de studerandes kunskapsnivå och på

så sätt underlätta informationssökningen.

Leckie och Fullerton (1999, s. 10) konstaterar att det är relativt vanligt att

det råder förvirring kring vem som är ansvarig för att studenter blir

informationskompetenta.

 Hur

På vilket sätt ska de studerande bli informationskompetenta?

Leckie och Fullerton (1999, s. 14 f) konstaterar att det är vanligt att lärare

inte har någon bestämd uppfattning om hur studenterna lär sig söka

vetenskaplig information. I sin studie kom de fram till att den vanligaste

uppfattningen bland lärare var att studenterna lärde sig detta på egen hand

genom att besöka biblioteket och använda de resurser som finns där eller genom

att fråga bibliotekarier om hjälp. Denna syn korresponderade enligt studien

mycket med att dessa lärare själva hade varit tvungna att använda sig av denna

metod under sin studietid.

Studier har visat att biblioteksundervisning har varit effektivast om den

riktar sig till studenter inom ett visst ämne. Cannon (1994, s. 537) kom i sin

studie fram till att det är många lärare som efterfrågar ämnesspecifik

biblioteksundervisning.

Bytoft-Nyaas (1998) påpekar att det är viktigt att lärare och bibliotekarier

samarbetar på alla nivåer i utbildningen. Hon menar att det är bortkastad energi

att bibliotekarier hittar på egna övningsfrågor som studenterna sedan ska hitta

svar på. Istället ska man använda sig av verkliga problem och arbeta sig igenom

en hel informationssökningsprocess vid upprepade till fällen för att uppnå

informationskompetens hos studenterna.

Många studier har kommit fram till att samarbete mellan lärare och bibliotek

är a och o vad gäller att lära ut informationskompetens. Patricia Iannuzzi (1998,

s. 97) menar att för att lära ut informationskompetens behövs ett samarbete

mellan lärare och bibliotek. Hon poängterar att det inte bara är fråga om

biblioteksundervisning utan att det kritiska tänkandet måste börja redan före

studenterna kommer in i biblioteket och fortsätta långt efter att studenterna

lämnat biblioteket. Leckie och Fullerton (1999, s. 27) kom i sin studie fram till

att det är viktigt att vara flexibel i sin pedagogik. Olika lärare vill att biblioteks-
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undervisningen läggs upp på olika sätt. Vissa lärare önskar till exempel

samarbeta med bibliotekarierna medan andra vill l ägga över hela ansvaret på

bibliotekarien.

Hagerlid (1996) menar att ett större samarbete mellan bibliotekarier och

lärare är nödvändigt för bibliotekets integration i utbildningen. Han konstaterar

att det på svenska högskolor ofta redan finns ett samarbete mellan högskolans

och bibliotekens ledningar i form av biblioteksnämnder och liknande organ. Det

finns däremot en brist i frågan om samarbete mellan lärarna och bibliotekarierna.

Samarbetet mellan lärare och bibliotekarier bör enligt Hagerlid ökas; både det

formella och det informella samarbetet.

 När

När ska de studerande erbjudas biblioteksundervisning?

I tidigare studier har framkommit att det är vanligare att lärare i

naturvetenskapliga och tekniska ämnen anser att studenterna först måste uppnå

ämneskunskap innan de behöver lära sig använda biblioteket (Leckie &

Fullerton 1999, s. 10).

Här kan det vara av intresse att påpeka att information kan ses som

någonting situationsbundet. Vilken typ av information man kan ta till sig är

beroende av situationen. I sin Sense making-teori är Brenda Dervin (1998, s.

38) kritisk till att information skulle kunna föras över från en person till en

annan oberoende av tid och rum. Hon menar att allting förändras hela tiden och

vad som är informerande för en person inte behöver vara det för en annan

person och att vad som är informerande för en person vid en tidpunkt inte

behöver vara det vid en annan tidpunkt. Målet för Sense making är att ta reda

på vad användaren verkligen tänker, känner, vill och drömmer (Dervin 1998, s.

39). Dervin menar att problemet med många studier har varit att det finns ett

gap mellan hur administratörer och experter beskriver användare och den

verklighet dessa användare lever i.

 Vad

Vad är viktigast att kunna för att vara informationskompetent?

I en brittisk studie (Macdonald, Heap, & Mason 2001, s. 431) med ett

försök att använda sig av problembaserat lärande kom man fram till att

studenterna i början av försökstiden kunde ha problem med att använda datorer,

men att det var någonting som de lärde sig relativt snabbt. Det svåra var den

kognitiva behandlingen av materialet. Macdonald, Heap, och Mason menar

alltså att man måste ha en viss förståelse av ämnesområdet för att kunna
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behandla kunskap inom området. Studenterna blir informationskompetenta först

när de har förstått grunden i ämnesområdet.

Men det är inte bara ämneskunskaper som behövs för att uppnå

informationskompetens. För kunna söka efter information effektivt måste man

även kunna redskapen, till exempel kunna söka i databaser. Se kapitlet

”Tidigare forskning” för en utförligare beskrivning av vad som behövs för att en

person ska anses informationskompetent.

 Inlärning

Synen på vad lärande är har skiftat genom historien. Skolans syn på vad som är

lärande har blivit normgivande i samhället men även skolans syn på lärande har

förändras genom tiderna. Man kan alltså inte ta skolans definition av lärande för

given, eftersom även denna kan förändras (Säljö 2000, s. 206 f). Länge sågs

lärande som förmågan att lära sig texter utantill . Denna syn kom med tiden att

bytas ut mot att lärande sågs som att klara av att se orsak-verkansamband,

förklaringar och att analysera (Säljö 2000, s. 208). Denna syn är fortfarande den

regerande. Men håller den på att bytas ut mot ännu en?

Lärandet kan inte längre enbart ses som att få del av information. Det gäller

att ”göra erfarenheter som till åter appropriering av begreppssystem och

färdigheter” (Säljö 2000, s. 240). Appropriering innebär enligt Säljö att ”man

till ägnar sig ett intellektuellt redskap eller lär sig behärska ett fysiskt redskap i

den bemärkelsen att man kan använda det för vissa syften och i vissa

situationer” (2000, s. 152). I detta sammanhang tycker jag att det är speciellt

intressant med informationskompetens, eftersom det krävs att man behärskar

både intellektuella och fysiska redskap för att vara informationskompetent.

En av den nya utvecklingens konsekvenser är att mycket av lärandet

kommer att handla om att lära sig den nya teknikens användningsformer (Säljö

2000, s. 241). Datoriseringen har förändrat lärarens roll. Från att

katederundervisningen har varit den vanligaste undervisningsformen har lärarens

roll som handledare mer och mer tagit över. Lärandet har i och med detta gått

från att tyngdpunkten har legat på reproduktion till att lärandet i större

utsträckning innebär en skapande verksamhet (Säljö 2000, s. 247). Man skapar

sin egen kunskap.

Inte heller Johannessen, Olaisen och Olsen (1999, s. 32) ser lärande som

samma sak som att erhålla information. De menar att det inte finns någon

inlärning som existerar skilt från handling. Man lär sig till exempel inte att

simma bara genom att ha information om hur man gör. Inlärning består alltså

mycket av processerna: planering, handling och reflektion.
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Hagerlid kopplar ihop informationskompetens med det livslånga lärandet:

För det livslånga lärandet är informationskompetensen central. Både kunskapens snabba
utveckling och kraven på rörlighet och förnyelse på den framtida arbetsmarknaden gör att
de rena fackkunskaperna bli r relativt mindre värda i förhållande till förmågan att
effektivt till godogöra sig nya kunskaper (Hagerlid 1996).

Hagerlid menar alltså att den snabba utvecklingen har gjort rena faktakunskaper

mindre intressanta. I stället är det viktiga att man effektivt kan ta till sig ny

kunskap.

Diana Laurill ard (2000, s. 182) poängterar att inlärning inom en utbildning

sker i ett visst sammanhang. Vid problemlösning fokuserar studenterna mer på

vad de tror att lärarna förväntar sig av dem än på att lösa problemet på bästa

sätt. Detta kan leda till att studenter mer riktar in sig på att lösa ett problem på

ett visst sätt än att verkligen lära sig någonting.

Synen på lärande håller på att förändras. Tidigare var det lärarens kunskaper

som skulle förmedlas till de studerande. Nu blir det viktigare att själv skapa sin

kunskap.

 Lärarnas roll för biblioteket

Scott Stebelman et al. (1999, s. 121) påpekar att forskningsbibliotek måste inse

att deras mest inflytelserika användare är lärarkåren och universitets-

administrationen, eftersom det är dessa som ger dem anslag. Med detta i åtanke

kan man konstatera att nöjda användare ur lärarkåren även kan ha betydelse för

hur stora anslag biblioteket får.

Undersökning med yrkeshögskolelärare på Åland

 Vem har ansvar för att de studerande blir informationskompetenta?

Med tanke på att jag har intervjuat tio personer har jag fått många olika förslag

på vem som är ansvarig för att studenterna är informationskompetenta då de tar

examen. Faktum är att det bara är två intervjupersoner som har angivit samma

personer som ansvariga för att studenterna blir informationskompetenta; dessa

är intervjuperson 3 och 6, som båda anser att lärarna till sammans med

bibliotekarierna har detta ansvar. Intervjupersonerna har inte fått givna

alternativ utan jag har utläst dem ur intervjusvaren. Detta har lett till att alla

alternativ inte är direkt jämförbara, men det ger en bild av vem/vilka lärarna

anser att ska ha ansvar för att studenterna blir informationskompetenta.
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Alternativen har fördelat sig på följande sätt (kolumnerna representerar olika

intervjupersoners val och raderna olika alternativ. Intervjuperson 1 anser till

exempel att biblioteket, ämnesläraren och yrkeshögskolan har ansvar för att

studenterna ska bli informationskompetenta.):

Vem har ansvar för att studenterna blir informationskompetenta?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Biblioteket X X X X X X

Delat ansvar bibliotek-lärare X X

Ämneslärare X X X

Alla lärare X X

Språklärare X X

Handledaren av examensarbetet X X

Yrkeshögskolan X X

Dataläraren X

Examinatorn av examensarbetet X

(Källa: egen intervjuundersökning.)

Egentligen borde biblioteket vara förkryssat i alla kolumner, eftersom alla lärare

har varit medvetna om att studenterna går en bibliotekskurs under det första

året av sina studier, men de personer som inte explicit har uttryckt att

biblioteket eller bibliotekarierna ska lära studenterna att söka information eller

någonting annat informationskompetensrelaterat är inte förkryssade.

Med ”biblioteket” menas i tabellen antingen biblioteket i allmänhet, någon

bibliotekarie eller specifikt yrkeshögskolebibliotekarien. Att en person kan svara

”biblioteket” och ”ämneslärare” utan att det räknas som ”delat ansvar bibliotek-

lärare” beror på att denna person har nämnt biblioteket och lärare, men inte

betonat att samarbete dem emellan är viktigt. Med ”yrkeshögskolan” menas att

det är yrkeshögskolans ansvar på ett högre plan att de studerande på ett eller

annat sätt lär sig informationskompetens, till exempel genom att det finns kurser

i biblioteksanvändning.

Bibliotekarien ska lära ut informationskompetens

Det som inte framkommer av tabellen men som kom fram under intervjuerna är

att det finns en tendens att lägga hela ansvaret för att studenterna erhåller

informationskompetens på biblioteket. På frågan ”Vilka färdigheter tycker du

att studenterna behöver ha när det gäller informationshantering för att skriva
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examensarbete?” svarade intervjuperson 7 att ”de [studenterna] har ju en sådan

här informations-, vad den nu heter, bibliotekskunskap och forskningsmetodik

och sådana saker, det har de som ämne idag” 7. Det verkar som om läraren anser

att han själv inte har något att bidra med i den här frågan. Det finns alltså en risk

för att en obligatorisk bibliotekskurs för studenterna gör att lärarna tror att

bibliotekarien lär ut allt studenterna behöver lära sig för att uppnå informations-

kompetens, men med tanke på att biblioteksundervisningen är så pass begränsad

(se bakgrundskapitlet) kan man inte förvänta sig att studenterna lär sig allt

under denna kurs. Informationskompetens är snarare någonting som lärs ut

under hela studietiden genom att man gör olika uppgifter där bland annat

informationssökning ingår.

Intervjuperson 4 svarade följande på frågan ”Vilka färdigheter bör

studenterna ha när det gäller informationshantering för att kunna skriva sitt

examensarbete?” :

Det var ju svårt att fråga mig om det. De måste ju kunna söka. Men allt så dom, måste ju
kunna söka sitt material. Men kan de inte det, vil ket de kanske inte kan, då måste de få
hjälp av bibliotekarien, och så fick ju jag göra när jag sökte mitt, att jag kunde inte själv.
[---] Och det uppmanar i varje fall jag dem att göra, ifall att de inte grejar det själva, så
beställ ti d hos en bibliotekarie. Så jag kan inte mera svara på den frågan
(Intervjuperson 4).

Intervjuperson 4 poängterar att bibliotekarien måste hjälpa de studerande medan

de håller på med sin informationssökning. Hon har själv sökt information för ett

större arbete nyligen och vet hur svårt det är att behärska alla verktyg för

informationssökning. Hon anser att det är så svårt att hitta den information man

behöver för ett större arbete att man nästan alltid måste ha hjälp av en

bibliotekarie. Intervjuperson 4 avslutar sitt svar med: ”Så jag kan inte mera

svara på den frågan.” Detta tycker jag är intressant. Eftersom hon anser att det

är bibliotekarien som ska lära ut informationssökning anser hon inte att hon

behöver behärska informationssökning på något djupare plan.

På frågan ”Vem/vilka tycker du att bör ha ansvaret för att lära studenterna

söka och kritiskt granska information?” var det flera som reagerade på ordet

”ansvar” . Intervjuperson 9 svarar till exempel:

7 Jag har redigerat intervjupersonernas svar från intervjuerna, eftersom talspråk skilj er sig så pass
mycket från skriftspråk. Jag har tagit bort onödiga upprepningar och i vissa fall även ändrat på
ordföljden för att göra citaten begripliga.
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Vem ska ha ansvaret? De går kurser. De har kurser som gör att de ska lära sig att kunna
uppfylla det där [söka och kriti skt granska information]. Men vem som är ansvarig. Det
är väl kanske dels examinatorerna för examensarbetet, det vill säga jag, dels är det förstås
då kursledarna i respektive kurser (Intervjuperson 9).

Det verkar som om den intervjuade inte har reflekterat över att informations-

sökning och källkritik är någonting som måste läras ut och därför blir han också

konfunderad av frågan.

Vad gäller frågan om vem som bör ha ansvaret för att studenterna lär sig att

söka och kritiskt granska information var det flera lärare som inte nämnde

biblioteket, trots att de tidigare hade talat om att studenterna lär sig att söka

information på den bibliotekskurs som biblioteket håller. Detta faktum anser jag

visar att bibliotekariens roll är väldigt vag. Samtidigt som bibliotekarien ska lära

ut en färdighet har hon8 inte ansvar för att studenterna verkligen ska lära sig

någonting på denna kurs. Enligt flera lärare är det inte samma person som ska

lära studenterna informationskompetens som har ansvar för att de verkligen lär

sig. Det finns ett problem i att bibliotekarien lär ut någonting som bedöms av

någon annan. Det betyder att bibliotekarien har väldigt lite kontroll över om

studenterna verkligen erhåller den kunskap hon lär ut.

Det verkar som att det faktum att det finns en obligatorisk bibliotekskurs

gör att dessa lärare helt lägger ansvaret för att studenterna ska bli informations-

kompetenta på biblioteket. Lärarna har uppfattningen att det är biblioteket som

ska se till att studenterna uppnår informationskompetens. Trots detta har

bibliotekarierna ingen möjli ghet att kontrollera att studenterna verkligen har lärt

sig någonting på bibliotekskursen.

Lärarna ska lära ut informationskompetens

Men det finns andra lärare som har uppfattningen att det är lärarna själva som

har ansvar för att de studerande kan anses vara informationskompetenta då de

tar ut sin examen.

Intervjuperson 5 menar att alla lärare måste ta sitt ansvar för att studenterna

ska lära sig att söka och kritiskt granska information. Hon framhäver att

dataläraren har ett speciellt ansvar i den här frågan. Hon kopplar informations-

sökning främst till att man behärskar datorer.

Intervjuperson 8 menar att det är kursledarens uppgift att kontrollera att

studenterna behärskar att söka och kritiskt granska information. Vem som ska

8 Jag har valt pronomenet ”hon” när jag hänvisar till bibliotekarien. Detta för att både hon som är yrkes-
högskolebibliotekarie nu och hon som var det tidigare är kvinnor.
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se till att de lär sig det är mera vagt. Han tar bara upp kontrollen att kunskapen

finns där.

Intervjuperson 2 poängterar att bibliotekskursen är väldigt kort, vilket

betyder att det i mycket är lärarnas ansvar att studenterna blir informations-

kompetenta. Han uttrycker det på följande sätt:

Ja, jag tycker egentligen alla lärare borde ha det [undervisning i att söka och kriti skt
granska information] i sina kurser. De borde hela tiden påminna om det. Hos oss har vi
biblioteket som kommer och håller lite föreläsningar, men det är nog hemskt lite det
handlar om. Det handlar om en halv dag eller någonting sådant där och sen lite längre
fram på årskurs ett så har man en halv dag till (Intervjuperson 2).

Enligt den här läraren är det lärarna som har det största ansvaret för att

studenterna ska uppnå informationskompetens, eftersom det är de som har mest

kontakt med de studerande.

Intervjuperson 1 menade att det ligger i lärarnas ansvar att studenterna

kontinuerligt under studietiden får öva sig i att söka information. På frågan om

vem som bör ansvara för att studenterna lär sig att söka information svarade han

följande:

Nå, nog ligger det väl till viss del på ämneslärarn, han måste ju se till att man faktiskt
fortsätter att applicera det som man lär sig i sådana här grundkurser [bibliotekskursen],
att man har någon nytta av det så att säga. Att man då har projektuppgifter och
inlämningsuppgifter och sånt att man själv får försöka. I och för sig i mina kurser så
tycker jag att det är ganska, ett ganska snävt ämnesområde och man har vissa, vi har ju
viss kurslitteratur och det mesta står ju där. Ibland har vi svårt att hinna med, så man
tycker att det kanske är lite onödigt att gå ut och söka i annan litteratur. Men i
slutövningar i kurser brukar vi nog ha större projektuppgifter där man får ta
referenslitteratur från annat håll (Intervjuperson 1).

Han menar alltså att lärarna måste hitta på sådana uppgifter åt de studerande att

de blir tvungna att söka information. Men samtidigt kommer det fram att han i

sin undervisning inte så ofta kräver detta. Det finns ingen tid för studenterna att

söka information själva och den givna kurslitteraturen räcker för att klara av de

krav som finns. Det finns alltså risk för att studenterna inte lär sig att söka

information självständigt, eftersom lärarna ofta inte kräver detta av dem.

Intervjuperson 10 menar att det inte bara är biblioteket som ska se till att

studenterna blir informationskompetenta:

Jo, jag tycker nog delvis att den här rollen inte bara hör till  biblioteket, utan också till
lärarna. De lärare som är involverade i det här examensarbetet, det vill säga, den här
handledaren [---] och också språkläraren som granskar kan också komma in och ge sina
synpunkter. Och sedan tycker jag nog att det är värdefullt att vi har ju en sådan här kurs i
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bibliotekskunskap och informationssökning. Det är ju jättebra, åtminstone de här tre oli ka
instanser, eller människogrupper eller hur man säger, ska kunna ge den här
informationen. Det är ju bättre om det kommer från flera håll , så bli r det trovärdigt
(Intervjuperson 10).

Enligt intervjuperson 10 måste lärarna, både handledarna av examensarbetet och

språkläraren, ta ansvar för att studenterna lär sig att söka och kritiskt granska

information. Han konstaterar att det är bra om studenterna får den här

kunskapen från många olika håll, eftersom det gör den mer trovärdig för

studenterna.

Lärarna med uppfattningen om att det främst är lärarna själva som har

ansvaret för att studenterna uppnår informationskompetens motiverar detta med

att bibliotekskursen är så kort. Studenterna måste därför kontinuerligt få

uppgifter som övar dem i att söka information, men det framkommer även att

det ofta inte finns tid för detta.

Delat ansvar mellan lärare och bibliotekarie

En tredje uppfattning är att det lärarna till sammans med bibliotekarierna har

ansvar för att studenterna ska uppnå informationskompetens.

Intervjuperson 3 menar att det är viktigt att lärare och bibliotekarie har ett

delat ansvar för att studenterna lär sig att söka information.

Å ena sidan är det ju bra att proffsen har ansvar för det, det vill säga biblioteket, när vi nu
har en YH-bibliotekarie och ett väl utbyggt bibliotek och så där, men å andra sidan skulle
det inte få bli ett sådant där gap. [---] Den traditionella elevrollen är ju lite den här att
man sitter och gapar och läraren bestämmer. Läraren har sitt ämne och ska hålla sig till
sitt ämne. [---] ”Det där med informationssökning och databaser, det är Gunnels [den
tidigare yrkeshögskolebibliotekarien] butik och det har inte något med ämnet att göra.” [-
--] Det är ju en risk att på något sätt borde det vara ett delat ansvar ändå (Intervjuperson
3).

Han menar att det finns en risk att studenterna inte kopplar ihop det de lär sig

på bibliotekskursen med de övriga studierna, därför måste det finnas ett

samarbete mellan lärare och bibliotekarien.

Den andra läraren som ansåg att samarbete är den bästa lösningen för att

lära ut informationskompetens var intervjuperson 6. Hon uttryckte sin syn på

följande sätt:

Jag tror att det måste vara ett samarbete, därför att som yrkeslärare då, så har man ju en
uppfattning om sitt område, men sen är ju åtminstone inte ännu vi yrkeslärare till räckligt
duktiga på att söka, så då tror jag att man ska samarbeta hemskt nära med bibliotekarien
och det har varit urkul nu när vi har haft, jag vet inte om du känner till biblioteket, men
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vi har haft en tjej som heter Liselott här som är biblioteksbiträde, men det har varit
jättebra att jobba ihop med henne då. Och då vet vi vad vi vill veta och hon vet hur man
tar reda på det (Intervjuperson 6).

Hon menar att ett samarbete mellan lärare och bibliotek, i det här fallet

biblioteksbiträdet, behövs eftersom läraren kan ämnet och bibliotekspersonalen

behärskar verktygen för att söka information.

Uppfattningen att ett samarbete mellan bibliotekarie och lärare är

nödvändigt för att studenterna ska uppnå de färdigheter för att de ska anses

vara informationskompetenta finns också. Samarbetet anses vara nödvändigt för

att bibliotekarien kan redskapen för att söka information och lärarna känner till

ämnet och dessa båda faktorer är viktiga för att klara av att söka information på

ett effektivt sätt.

Studenternas eget ansvar

Uppfattningen att det ytterst är studenternas eget ansvar att de lär sig någonting

fanns också. Intervjuperson 3 uttrycker det på följande sätt:

Jag tycker att när man är på yrkeshögskolenivå, så är det helt klart den studerande som
ska ha bollen. Då borde ju också en sådan här kurs [bibliotekskursen] på något sätt
poängtera att: det här är service, här hjälper vi dig se verktygen, men det är du som gör
jobbet och i alla dina arbeten är det du som gör jobbet (Intervjuperson 3).

Intervjuperson 3 menar alltså att de studerande måste förstå att bibliotekskursen

är en service som erbjuds och att de själva måste förstå att de ska ta vara på den

information de erbjuds där.

Också intervjuperson 4 menar att det är studerandes ansvar att lära sig söka

och kritiskt granska information, men att bibliotekarien ska hjälpa dem att lära

sig detta.

Att det är studenterna själva som ska ta ansvar för att de blir informations-

kompetenta hör ihop med att lärarna anser att de studerande på denna nivå,

yrkeshögskolenivå, själva måste kunna ta ansvar för sina studier.

 Hur ska studenterna uppnå informationskompetens?

En viktig del av studenternas sätt att uppnå informationskompetens anser jag

till kommer bibliotekskursen. Därför kommer lärarnas uppfattningar om den att

tas upp under denna rubrik, men även andra sätt för studenterna att uppnå

informationskompetens kommer att behandlas.
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Några års studier gör automatiskt studenterna förmögna att hitta information

En uppfattning bland lärarna var att informationskompetens inte är någonting

som explicit måste läras ut. De menade att det är någonting som automatiskt

växer fram hos de studerande under studiernas gång.

Intervjuperson 8 menar att om man bara får lite hjälp i början väcks intresset

för informationssökning hos den studerande och sedan går det av sig själv. Det

vill säga fortsatta studier leder automatiskt till att man lär sig söka information.

Denna uppfattning delades av många i större eller mindre omfattning. Lärarna

hade ingen bestämd uppfattning om hur studenterna egentligen lär sig hitta

information. Trots att alla lärare är medvetna om att det finns en kurs i

bibliotekskunskap är det många som inte har någon klar uppfattning om vad de

studerande lär sig på denna kurs eller vad den till för studenternas utbildning.

Även om det är viktigt att studenterna har ett intresse för att söka

information, räcker det inte med att de bara har ett intresse. Man bör även

upplysa studenterna om vilka redskap som finns för att underlätta

informationssökandet.

En annan fara är att lärarna tror att studenterna är bättre på att söka

information än de i verkligheten är. Intervjuperson 5 menade att studenterna är

väldigt bra på att söka information, och då menade hon främst informations-

sökning på Internet. Men trots att Internet kan vara en viktig informationskälla

bör studenterna även behärska andra källor. Det finns en risk att lärarna

uppfattar datorkunskap som det samma som kunskap i informationssökning,

trots att det bara är en del av denna kunskap.

Lärarna anser att deras ämne är så specifikt att det inte går att lära sig någon

ämnesoberoende metod för att hitta och använda information

Vissa lärare hade den uppfattningen att deras ämne är så speciellt att det inte går

att ha någon gemensam undervisning i att söka information för alla studerande

inom Ålands yrkeshögskola.

Intervjuperson 1 menade att de olika programmen inom Ålands

yrkeshögskola skilj er sig så mycket från varandra att det inte går att ha

gemensam undervisning för studenter från olika program. Detta uttryckte han

på följande sätt:

Och sen har den nog tror jag den här [biblioteks]kursen, som jag har förstått det varit
gemensam för alla oli ka YH-utbildningslinjer och det är ju ganska stora skill nader
mellan restaurang, fartygsteknik och ekonomi. Man kanske borde ha uppdelning och
koncentrera sig på oli ka områden, för att göra den intressantare (Intervjuperson 1).
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Intervjuperson 1 anser att all undervisning i biblioteksanvändning borde vara

specifik för varje enskilt program, eftersom man läser så olika ämnen vid de

olika programmen.

Här kan man fundera över vilken typ av undervisning det är fråga om. En

mera generell introduktion till i nformationssökning kanske man kan ha

gemensam för studerande vid de olika programmen, men när det senare i

utbildningen blir fråga om mer avancerad informationssökning kan det vara bra

att undervisningen är uppdelad programvis.

På frågan ”Vad tycker du att är viktigt att kunna för att söka information?”

svarade intervjuperson 8 följande: ”Naturligtvis är det i första hand [viktigt] att

de ska ha en grundläggande kunskap om ämnet. Annars är det ju ingen idé [---] .

Den här delen [lärarens ämne] är så specifik” (Intervjuperson 8). Han anser att

hans eget ämne hör till en så smal nisch att man måste ha grundkunskaper i

ämnet för att över huvudtaget kunna söka inom detta ämnesområde.

Vissa lärare såg alltså ingen större mening med en allmän kurs i

informationssökning eftersom de ansåg att deras ämnesområde var så specifikt

att det inte går att ha gemensam biblioteksundervisning för studerande från olika

program.

Samarbete mellan bibliotekarie och lärare är viktigt för att studenterna ska

lära sig att söka information

För att studenterna verkligen ska lära sig att söka information krävs ett nära

samarbete mellan lärare och bibliotekarie. Detta poängterade två lärare starkt.

Det fanns flera orsaker till att detta var viktigt. Den ena läraren konstaterade att

det är svårt för bibliotekarien att hitta relevanta uppgifter för studenterna:

Bibliotekarien som var här sade att det är väldigt svårt att konstruera något problem man
ska söka på. Istället behöver de [bibliotekarierna] komma in när studenterna ska skriva
ett arbete, så att de själva har ett område som de är intresserade av och börjar söka på
(Intervjuperson 6).

Samarbete mellan lärare och bibliotekarie är alltså viktigt eftersom det är svårt

för bibliotekarien att konstruera relevanta problem. Om studenterna får

biblioteksundervisning i samband med att de håller på med en uppgift som

kräver informationssökning blir de studerande mer motiverade att lära sig söka

information.

Den andra läraren poängterade att det är viktigt att integrera biblioteks-

undervisningen i den övriga utbildningen. Om den är separat finns det risk för

att studenterna inte ser kopplingen mellan biblioteksundervisningen och den
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övriga undervisningen. Risken är att de lär sig vissa verktyg för att söka

information utan att för den skull inse att det är någonting de ska använda sig av

när de söker information till olika uppgifter i den övriga undervisningen.

Läraren befarade att studenterna bara satt av tiden med bibliotekarien för att få

sina studieveckor, utan att förstå att det är en service som biblioteket ger för att

underlätta studierna (Intervjuperson 3).

Det är naturligtvis viktigt att studenterna ser sammanhanget, men samtidigt

är det fråga om studerande på yrkeshögskolenivå, vilket innebär att de själva

måste ta ansvar för sina studier (se ovan rubriken ”Studenternas eget ansvar”).

Intervjuperson 1 uttryckte inte explicit att ett samarbete mellan lärare och

bibliotekarie är önskvärt, men hans förslag till hur de studerande ska känna sig

mer motiverade att delta i bibliotekskursen kräver ett visst samarbete mellan

lärare och bibliotekarie. Han uttrycker det på följande sätt: ”den

[bibliotekskursen] behöver kanske motiveras mer innan man sätter igång den,

att de [studerande] kanske borde ha den i samband med någon projektuppgift

eller något när man ska söka information, så att de ser att de har någon nytta av

den.” (Intervjuperson 1) Han menar att bibliotekskursen bör läggas i samband

med något arbete i de övriga studierna för att studenterna ska känna sig mer

motiverade att lära sig att söka information.

De lärare som kopplade ihop undervisning i informationssökning med att det

måste finnas ett samarbete mellan lärare och bibliotekarie motiverar detta med

att det gör att studenterna blir mer motiverade att ta till sig informationen de får

på bibliotekskursen. De anser även att man bör kombinera en arbetsuppgift med

bibliotekskursen för att underlätta inlärningen av informationssökning och

integrera den mer i de övriga studierna.

Studenterna ska arbeta problembaserat

En uppfattning är att studenterna måste arbeta problembaserat för att de ska bli

informationskompetenta.

Intervjuperson 2 anser att det inte räcker med att studenterna går biblioteks-

kursen för att de ska lära sig att söka information självständigt. Han menar att

”alla lärare borde ha det i sina kurser att de får studenterna att använda Internet

för just sökning och problemlösning och sådant där” (Intervjuperson 2).

Intervjuperson 2 menar alltså att det inte räcker med att bara gå biblioteks-

kursen för att studenterna ska bli informationskompetenta, utan att kunskaperna

måste förankras genom praktisk övning i de övriga studierna.

Intervjuperson 4 använder sig av problembaserad inlärning (PBI) som

undervisningsform. Upplägget hon har valt ser kortfattat ut som följande:
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Studenterna får ett fall som de ska lösa i grupp. Till varje fall får de en noggrann

målbeskrivning för vad de ska lära sig. Viss litteratur är given, men studenterna

ska även söka efter information självständigt. Hon hoppas att denna metod ska

göra studenterna mindre rädda för att ta kontakt med antingen en människa eller

en databas för att få information om ett visst ämne.

Även intervjuperson 6 arbetar delvis enligt en problembaserad metod. Hon

menar att lärarens roll är att ge de studerande ett problem och sedan ska de

själva söka kunskap för att lösa det. Genom att använda sig av denna metod

hoppas hon att studenterna lär sig följande:

Det handlar just om det, att vad jag kan idag är värdelöst efter fem år åtminstone, men
om de själva har lärt sig att ta reda på vad som är aktuellt och att värdera, bedöma och
kriti skt granska information, så är det den kunskapen de har nytta av i fortsättningen och
det är en sådan hållning, som jag vill att de ska lära sig. Och det gäller faktiskt på alla
nivåer. Det är ett sätt att värdera kunskap, att förhålla sig till kunskap (Intervjuperson 6).

Intervjuperson 6 hoppas att det problembaserade arbetssättet ska leda till att

studenterna lär sig att värdera och kritiskt granska information och gör dem

förmögna att även senare i sitt arbetsliv kunna hålla sig à jour inom sitt

ämnesområde.

De intervjuade lärare som anser att studenterna bör arbeta problembaserat

menar att detta arbetssätt leder till att de studerande lär sig att söka information

självständigt. Problembaserat lärande leder även till att studenterna under sitt

kommande yrkesliv kommer att klara av att hålla sig uppdaterade inom sitt

område.

 När ska studenterna erbjudas biblioteksundervisning?

I vilket skede av studierna ska de studerande erbjudas biblioteksundervisning?

Enligt Ålands yrkeshögskolas studiehandbok sker biblioteksundervisningen vid

tre separata till fällen under hela studietiden (se bakgrundskapitlet). Men hur det

ska ske har de olika lärarna olika uppfattningar om.

Studenterna måste ha uppnått ämneskunskap innan de kan lära sig att söka

information

En uppfattning var att det inte är någon vits att lära studenterna att söka

information innan de förvärvat grundläggande kunskaper inom sitt ämnes-

område. På frågan om när studenterna ska erbjudas biblioteksundervisning

svarade en av lärarna på följande sätt:
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Ja, naturligtvis ska de ha kommit igång först. Man ska inte mata i dem biblioteks-
undervisning med det samma. Jag tror att man först när man har grundläggande kunskap
om de här ämnena verkligen kan söka. Att börja före det tror jag inte på, för då tycker
eleverna att vi bara matar dem med en massa ämnen som är oviktiga (Intervjuperson 8).

Intervjuperson 8 menar alltså att studenterna måste ha ämneskunskap innan de

kan gå bibliotekskursen. Han är orolig för att studenterna inte ska tycka att

bibliotekskursen är relevant om den kommer för tidigt i utbildningen. Här fick

jag uppfattningen att det inte bara är studenternas uppfattning att biblioteks-

undervisningen är onödig i början av studierna, utan även läraren själv verkar

skeptisk till detta. Risken finns att de studerande tycker att bibliotekskursen inte

behövs i början av studierna om lärarna ger sådana signaler.

Andra lärare var inte lika säkra på sin sak som intervjuperson 8, men

funderade ändå på vilken nytta studenterna har av biblioteksundervisning innan

de är mer insatta i ämnet.

Intervjuperson 7 är rädd att studenterna inte klarar av för mycket teori i

början av studierna, men han konstaterar att de kunskaper som lärs ut på

bibliotekskursen behövs under hela studietiden, vilket gör att den ändå måste

finnas i början av studierna (se nedan under följande rubrik).

Här kan man inflika att biblioteksundervisning inte bara handlar om att söka

information i databaser och liknande. Det handlar också om att visa var

biblioteket finns, visa vilka olika tjänster det erbjuder och hur man skaffar

lånekort med mera. Var kurslitteratur finns och hur man lånar den är bra att veta

i ett tidigt skede.

Uppfattningen att studenterna måste erhålla ämneskunskap innan de ska

erbjudas bibliotekskunskap finns alltså också.

Informationskompetens är någonting nödvändigt för lyckade studier

Flera lärare poängterade att det är viktigt att biblioteksundervisningen kommer

så snart som möjli gt efter att studenterna har börjat den första terminen, för att

studenterna ska klara av sina studier.

Intervjuperson 4 berättade hur de har biblioteksundervisningen upplagd på

hennes skola:

Vi har ju biblioteksundervisningen upplagd från första terminen. Med de här
arbetsmetoderna [PBI] är det viktigt, li vsnödvändigt, att den kommer in så tidigt som
möjligt, men räcker förstås inte, men den första delen kommer då. Och sen har vi lagt om
det lite grann nu så att bibliotekarien kommer till klassen. Vi schemalägger in
bibliotekarien tämligen tidigt (Intervjuperson 4).
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Intervjuperson 4 framhåller att det är viktigt att studenterna får undervisning i

bibliotekskunskap i ett tidigt stadium av sina studier och även kontinuerligt

under studiernas gång.

Intervjuperson 5 menar att det är viktigt att biblioteksundervisningen

kommer så snabbt som möjli gt, för att de studerande ska lära sig hur man lånar

böcker och vilka datorer man kan använda med mera.

På frågan om när i utbildningen Intervjuperson 9 tycker att det är lämpligt

med biblioteksundervisning svarar han: ”Så fort som möjli gt. Det är där [på

biblioteket] informationen finns, mycket av den alltså. Och lära sig använda den

det är ju det bästa.” (Intervjuperson 9) Han poängterar inte bara att det är

viktigt att studenterna lär sig att använda biblioteket tidigt i studierna utan pekar

även på att det är viktigt att studenterna lär sig att använda informationen.

Intervjuperson 6 menade att det är viktigt att sätta in undervisningen tidigt

för att man då kan lära sig enkel informationssökning och sedan efter hand

bygga på kunskapen. Eftersom hon arbetar med problembaserade arbetsmetoder

anser hon att det är en förutsättning att studenterna kan söka och värdera

information för att de ska klara av sina studier.

Intervjuperson 1 framhåller att det är viktigt att biblioteksundervisningen

sätts in tidigt, men han ser ett problem i att studenterna ofta inte är motiverade i

detta skede av studierna. På frågan om i vilket skede av studierna biblioteks-

kursen borde ligga svarar han följande:

Jo, men det är ju bra att de får den [bibliotekskursen] tidigt, för de får ju söka information
långt före de börjar med sitt [examens]arbete. Nog behöver den ju vara där, men den
behöver kanske motiveras mer innan man sätter igång den, att de kanske borde ha det i
samband med någon projektuppgift eller något när man ska söka information, så att de
ser att de har någon nytta av den (Intervjuperson 1).

Intervjuperson 1 anser att det är viktigt att bibliotekskursen sätts in i ett större

sammanhang, för att studenterna ska känna sig mer motiverade när de går den.

Intervjuperson 7 är väldigt osäker på när han tycker att bibliotekskursen ska

ges. Han vet inte när den hålls nu, men tror att den hålls i början av studierna.

Han resonerar så här:

Det är ju bra att ha den här kunskapen från början, eftersom man använder den så mycket
idag. Tilli ka så är man [studenterna] kriti sk mot allt för mycket teori i början men, det har
man ju ändå en hel del av. Det är svårt att bedöma det där. Jag kan inte se något problem
att ha det från början (Intervjuperson 7).
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Han verkar väldigt tveksam i fråga om när bibliotekskursen ska hållas. Samtidigt

som han inte vill belasta studenterna med alltför mycket teori i början av

studierna inser han att kunskaperna man får på bibliotekskursen är någonting

man behöver för att klara av sina studier.

Intervjuperson 3 menar att det är viktigt att bibliotekskursen kommer i ett

tidigt stadium av studierna, eftersom det de lär sig på den kursen sedan ska

användas som ett verktyg i de fortsatta studierna.

Att det är viktigt att biblioteksundervisningen kommer in tidigt i studierna

understryks speciellt då lärarna använder sig av problembaserat lärande i sin

undervisning men också av lärare som använder sig av mer traditionella

undervisningsformer. Att bibliotekskursen ska komma tidigt i studierna

motiverar dessa lärare med att de kunskaper studenterna förvärvar på den

behövs till ämnesstudierna.

För att studenterna ska bli informationskompetenta måste biblioteks-

undervisningen ske kontinuerligt

Vissa lärare menar att biblioteksundervisningen måste ske kontinuerligt

eftersom studenternas behov av informationssökning förändras under studiernas

gång.

Intervjuperson 2 menar att det inte räcker med att studenterna får biblioteks-

undervisning i början av studierna. Kunskaperna de får där måste sedan

förankras genom att studenterna använder dem i sina övriga studier:

Lärarna måste ta sitt ansvar och nyttja den kunskapen [från bibliotekskursen] i alla andra
ämnen. Att de [studenterna] inte bara tror att det är en kurs och sen… Jag menar de har
haft sammanlagt en dag, på ettan, man minns ju li ksom ingenting utav det om man inte
använder det varje dag, så tanken är nog att det ska bli ett verktyg för de studerande
(Intervjuperson 2).

Studenterna måste alltså kontinuerligt använda sig av de kunskaper de erhåller

på bibliotekskursen för att de verkligen ska lära sig.

Intervjuperson 6 menar att studenterna i sakta mak ska lära sig att söka

information. I början av studierna ska de söka efter enkla saker och så

småningom ska svårighetsgraden ökas. När studenterna börjar skriva större

arbeten måste de lära sig mer avancerad informationssökning, det vill säga att

även behärska informationssökning inom den internationella forsknings-

litteraturen.

Intervjuperson 10 menar att det är viktigt att de studerande får biblioteks-

undervisning i början av studierna, men anser att detta inte räcker. Inför
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examensarbetet det sista året bör de få en uppföljning så att de kan söka den

information de behöver för att klara av att skriva examensarbetet.

De lärare som anser att studenterna ska få biblioteksundervisning

kontinuerligt under studietiden anser att detta behövs eftersom studenternas

behov av kunskap i att söka information ändras under studiernas gång. I början

av studierna bör de kunna enkel informationssökning men inför examensarbetet

bör de klara av mer avancerade övningar.

 Vad ska studenterna kunna vad gäller informationskompetens?

För att ta reda på vad lärarna anser att man bör kunna vad gäller

informationskompetens har jag frågat dem om vad de anser att studenterna bör

kunna för att klara av examensarbetet, eftersom jag anser att man bör besitta

viss informationskompetens för att skriva detta. Jag har också frågat om vad de

anser att man bör vara bra på för att söka information.

Eftersom det finns oerhört mycket man bör kunna för att anses vara

informationskompetent kommer jag inte att ta upp allt lärarna har nämnt. I

stället kommer jag att fokusera på de problem lärarna anser finns i denna fråga.

Kunskaper i engelska språket

Det blir allt viktigare att behärska engelska språket för att söka information. För

att ha till gång till den internationella forskningen behöver man behärska

engelska både för informationssökning och för till ägnandet av informationen.

Intervjuperson 4 konstaterar att hennes studenter har en hög medelålder och

att dessa studenter, i högre grad än yngre, har problem med engelskan:

De har en hög medelålder. Jag har faktiskt inte kollat det men det måste ligga över trettio
år. [---] De är kanske inte så representativa men det innebär att de har svårt med
engelskan. Och det är ju också då lite grann besvärande för dem när de ska gå fram och
söka. Av många skäl, alla abstract är ju också på engelska. Det kan vara lite svårt att
förstå vad man faktiskt också får upp (Intervjuperson 4).

När man söker information är problemet ofta att man får upp många träffar på

en fråga till en databas. Om träffarna är på engelska och informationssökaren

inte behärskar engelska speciellt bra leder det till att det tar oerhört mycket tid

att gå igenom sitt sökresultat för att ta reda på om det är någonting som är

intressant. Sedan tar det naturligtvis också mycket tid att läsa de texter man har

hittat referenser till .

Det intervjuperson 4 inte tar upp är att det även är svårt att formulera sin

sökfråga på ett främmande språk. För att göra en effektiv sökning gäller det att
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känna till de rätta begreppen. Detta blir betydligt svårare när det ska göras på

ett främmande språk.

Grundkunskap

Studenterna måste ha en grundkunskap inom ämnesområdet för att kunna hitta

ny information på ett effektivt sätt. Genom att ha grundkunskap vet de vilka

källor de behöver för att ta reda på mer inom området.

Intervjuperson 9 menar att grundkunskaper är väldigt viktiga och att de är

en förutsättning för att man senare i yrkeslivet ska veta var man ska söka efter

mer information inom ämnet.

Även intervjuperson 2 menar att grundkunskap är den viktigaste faktorn vad

gäller kunskap i att söka information. Han anser att man måste förstå hur det

fungerar i grunden för att sedan kunna söka information.

Ingen riktig uppfattning om vad som är viktigt att kunna

Många lärare hade inte riktigt någon uppfattning om vad man ska kunna för att

klara av informationssökning. De hänvisar till att studenterna lär sig vad de

behöver på bibliotekskursen.

Intervjuperson 7 har bara jobbat på sin skola sedan hösten, men ska ändå

vara handledare för examensarbeten och verkar vara väldigt osäker på vad det

är studenterna ska kunna. På frågan om vilka färdigheter studenterna bör ha vad

gäller informationshantering för att klara av att skriva examensarbete svarar han

följande:

Ja, det som inte jag hade [när han gick på skolan], men som finns idag, så är ju en sådan
här informations-, vad den nu heter, bibliotekskunskap och forskningsmetodik och
sådana saker. Det har de som ett ämne idag. [---] Jag är inte så där hemskt inkommen i
det faktiskt. Jag är ju nog, vad ska vi säga koordinator för det här examensarbetet och
handledare i många fall också, det är också så nytt, så det jag har inte hunnit utverka
desto mer. Jag har haft några förseminarier, där man då presenterar sitt arbete, men de,
jag hjälper ju till sedan med den kunskap jag har. Hänvisar till om jag nu vet om böcker,
litteratur eller även Internet då. Det upplever jag själv som någonting fantastiskt
egentligen, jämfört med när jag själv gick här (Intervjuperson 7).

Det verkar som om läraren inte själv vet vad som krävs av studenterna och inte

vet han själv riktigt hur man söker information. Detta ser jag som en stor brist,

eftersom en del av examensarbetet ska gå ut på att man självständigt ska söka

information.

Intervjuperson 1 svarar följande på frågan om vad han tycker att är viktigt

att kunna för att vara bra på att söka information:
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Ja, det var en svår fråga. Vad det är viktigt att kunna? Ja, nog måste man ju ha någon
sorts grund i informationssökning, informationsteknik, tycker jag nog. Det tycker jag nog
att är viktigt. Och sen måste man ju veta vad det är man söker efter. Ha något mål med
sökningen så att säga (Intervjuperson 1).

Vad som är viktigt att kunna för att söka information verkar inte vara någonting

som intervjuperson 1 har funderat på. Det enda konkreta han kan komma på är

att man måste ha ett mål för sin sökning.

Datorkunskap

Intervjuperson 5 poängterade att studenterna var väldigt bra på att använda

datorer och därmed även var bra på att söka information. Hon menade att de

behärskade datorer bättre än hon själv. Jag anser att det finns risk för att lärarna

tror att goda datorkunskaper är det samma som att vara bra på att söka

information.

Intervjuperson 4 däremot såg datorvana som ett problem. Hon hade många

äldre studenter som inte hade någon större datorvana från tidigare och såg detta

som ett hinder i deras informationssökning.

 Lärarnas syn på kunskap och lärande

Intervjuperson 8 verkar se kunskap som någonting som läraren ska ge till de

studerande i små doser. På följande sätt går han till väga när han ger studenterna

webbadresser under kursens gång:

Under kursens gång tar jag fram adresserna och ger dem. Och det är ju det att jag kan ju
inte ge alla adresserna på en gång. Utan inom ramen för det projektet, [---] så får de
adresserna och sen får de jobba med dem, så på det viset så matar jag in adresserna vart
efter. När kursen är slut har jag [givit] alla adresser (Intervjuperson 8).

Han verkar orolig för att ge ifrån sig för mycket kunskap och verkar vilj a

kontrollera vilken information studenterna får. I intervjun erkänner han också

att det är studenterna som måste påpeka att viss kunskap han lär ut är föråldrad.

Detta anser jag att är anmärkningsvärt. Lärare borde själva kunna kontrollera

om det de lär ut fortfarande gäller.

Intervjuperson 6 menar att det inte räcker med att läraren lär ut det han eller

hon kan eftersom denna kunskap snabbt blir föråldrad. Det viktiga är att man lär

sig att ta reda på kunskap själv. Det är det som man har nytta av sedan i

yrkeslivet (se ovan rubrik ”Studenterna ska arbeta problembaserat” ).
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Intervjuperson 9 menar att det viktiga är att studenterna lär sig att ta till sig

mycket information snabbt och lär sig att sammanfatta denna. På frågan om hur

han förbereder de studerande för det livslånga lärandet svarade han följande:

Det som vi brukar säga åt dem så, att, ett av målen är uppnådda om de kan ta till sig
mycket information snabbt och sammanställa det på ett sådant sätt att, att kunskaperna
här, att de har ju grundkunskaperna när de kommer ut härifrån, men resten så finns ju
på, det finns hyllmeter på biblioteket av information och den uppdateras förhoppningsvis
hela tiden, vil ket betyder att det viktigaste de har härifrån är att de kan ta till sig
litteraturen på ett snabbt sätt och sammanställa den på ett snabbt sätt också för sig själv,
att de kan ta det till sig (Intervjuperson 9).

Intervjuperson 9 poängterar alltså att det viktiga är inte att man lär sig fakta,

utan att de har en sådan kunskap när de går ut skolan att de sedan snabbt kan ta

till sig ny information och sammanfatta denna.

Intervjuperson 10 anser att det viktigaste är att de studerande lär sig ett sätt

att tänka. Han uttrycker det så här: ” jag försöker berätta för dem [studenterna]

att det viktigaste är att ni lär er ett sätt att tänka. Att ni ser helheter och inte

fastnar i detaljer” (Intervjuperson 10). Inte heller intervjuperson 10 menar alltså

att faktakunskap är det viktigaste, utan det viktigaste är att de studerande har

lärt sig att se helheterna inom ämnet.

 Hur håller lärarna sig uppdaterade inom sitt ämnesområde

Tidskrifter

Många lärare angav att de läser facktidskrifter för att hålla sig uppdaterade inom

sitt ämnesområde. De läser de tidskrifter som finns på det lokala biblioteket i

skolan allt efter hand tidskrifterna anländer. Ingen angav att de letade efter

artiklar i någon databas. Fyra lärare angav att de kände till tidskrifts- och

referensdatabasen EBSCO, men bara två hade använt den. Den version av

EBSCO som Ålands yrkeshögskola betalar för innehåller tidskrifter inom många

olika ämnen, och borde således vara av intresse för alla skolor. Tyvärr är den

bara till gänglig på Mariehamns stadsbibliotek, eftersom man på grund av

tekniska problem ännu inte har lyckats göra den till gänglig även på skolornas

datorer.

Lärarna läser alltså tidskrifter, men verkar inte aktivt söka efter information

inom ett visst område i tidskrifter.
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Internet

För många lärare var Internet den viktigaste källan till ny information. De ansåg

att de med Internets hjälp håller sig uppdaterade inom sitt ämnesområde och

ansåg att där fanns till förlitliga källor.

Studerande lärare

Många av lärarna studerar själva (på det finska fastlandet eller i Sverige) vid

sidan av undervisningen. Dessa hade i högre grad insett vilka problem som kan

uppstå vid informationssökning, eftersom de själva var tvungna att söka

information. Alla var nöjda med den service biblioteket kunde erbjuda dem för

att få fram det material de behövde.

En lärare påpekade även den pedagogiska vinsten han upplevde av att själv

vara studerande. Genom att själv studera och uppleva hur det är att vara student

hoppades han att detta kunde hjälpa honom att bli en bättre lärare

(Intervjuperson 3).

Undervisning för lärare i informationssökning

Flera lärare önskar få egen undervisning i informationssökning. Intervjuperson

10 konstaterade att det var nästan tjugo år sedan han själv hade studerat och att

tekniken har ändrat mycket sedan dess.

Jag tror att det kommer även studenterna till godo om lärarna blir bättre på

att söka information. Dels ser de, lärarna själva, vilka problem som uppkommer,

och dels kan lärarna hjälpa studenter som har problem. Dessutom gör lärarnas

ämneskunskaper dem till en annorlunda hjälp än den bibliotekarierna kan ge.

Just detta med ämneskunskaper tror jag är viktigt. Om lärarna får

undervisning i informationssökning tror jag att det inte bara är lärarna som lär

sig nya saker, utan även bibliotekarien kan förbättra sin kompetens. Eftersom

det vid Ålands yrkeshögskola bara finns en yrkeshögskolebibliotekarie kan hon

inte ha djupa ämneskunskaper inom alla ämnen, och undervisning med lärarna

kan säkert leda till att hon får kunskap om till exempel hemsidor som lärarna

anser är viktiga för deras ämne.

Undervisning för lärare skulle förhoppningsvis även leda till att

kommunikationen mellan lärare och bibliotekarie skulle förbättras, vilket kunde

leda till att information utbyts kontinuerligt.
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 Vilken roll har biblioteket?

Bibliotekets roll är oklar men växande

Vissa lärare anser att biblioteket har en växande roll, men de vet inte riktigt

vilken roll det har.

Intervjuperson 7 tror att biblioteket har fått en viktigare roll inom skolan

efter att den har omvandlats till yrkeshögskola. Han tror att dess betydelse

kommer att bli större i framtiden, eftersom undervisningen håller på förändras.

Katederundervisningen kommer att minskas till fördel för mer självständiga

studier.

Intervjuperson 8 är inte riktigt säker på vad han tycker när han ska svara på

frågan om vilken roll biblioteket har inom skolan:

Det är lite svårt att säga. Vi är ganska nya. Vi har väldigt lite pejl på det här riktigt,
tycker jag att det verkar. Det är så att bibliotekets roll är ju väldigt stor, har allti d varit
det, i egentligen alla skolor, men typ i vår skola så skulle den ju behöva lyftas fram ännu
mer tack vare det att en högskola är en högskola. Det ska göras långa arbeten och mycket
omfattande arbeten. Jag har väl en känsla av att bibliotekets roll har inte lyfts fram
till räckligt ännu (Intervjuperson 8).

Intervjuperson 8 menar att bibliotekets roll inte har lyfts fram till räckligt ännu,

men tidigare har han varit skeptisk till att studenterna måste ha biblioteks-

undervisning, så det är svårt att se att han verkligen anser att biblioteket har en

viktig roll.

På frågan om vilken roll biblioteket har i yrkeshögskolan pratar

Intervjuperson 2 bara om det egna biblioteket:

Som, vi har ju då, dels så har vi ju referensböcker i biblioteket som man inte får låna upp
[arbetsrummen är en trappa upp]. Och det är så här extralitteratur egentligen, som kan
tänkas användas i många kurser. Sen så har vi ju då våra kursmat[erial], eller vår
kurslitteratur har vi också lite extraexemplar utav där (Intervjuperson 2).

Intervjuperson 2 berättar bara vilken typ av böcker det finns på det egna

biblioteket – kurs- och referenslitteratur. Att Ålands yrkeshögskola även har

böcker på Mariehamns stadsbibliotek verkar han inte vara medveten om.

Dessa lärare anser att bibliotekets roll är växande i och med att Ålands

yrkeshögskola har bildats. De ser dock inte riktigt vilken nytta man kan ha av

biblioteket i undervisningen.
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Biblioteket har en viktig roll men det är oklart hur det ska integreras i

undervisningen

Det finns också lärare som anser att det är viktigt med ett bibliotek, men de är

inte riktigt säkra på hur det ska integreras i undervisningen.

Intervjuperson 3 ser biblioteket som en symbol för kunskap, men upplever

det som ett problem att biblioteket i folks ögon i hög grad är knutet till en

byggnad, det vill säga Mariehamns stadsbibliotek. Detta i kombination med att

Ålands yrkeshögskolas olika program är väldigt knutna till sina respektive

byggnader gör att situationen blir problematisk. Ålands yrkeshögskolas

biblioteks medier finns bland annat på stadsbiblioteket, men stadsbiblioteket är i

folks medvetande bara ett folkbibliotek, tror intervjuperson 3. Han verkar anse

att det är problem att Ålands yrkeshögskolas bibliotek inte har någon klar

identitet. Han anser att biblioteket på skolan inte spelar någon större roll,

eftersom det är så litet och används i så liten utsträckning. Han verkar inte tro

att det kommer att bli någon förändring vad gäller användandet av biblioteket på

skolan, utan förespråkar att stadsbiblioteket ska användas i större utsträckning.

Han ser det också som ett problem att vissa skolor inom Ålands yrkeshögskola

inte har insett nyttan av att ha ett väl fungerande bibliotek och spekulerar över

om det virtuella biblioteket i framtiden kanske kommer att lösa dagens problem:

Att på något sätt tror jag mera på det här, ännu kanske inte, inte vet jag det här
virtualiteten växer ju till sig, ännu kanske det skulle behövas det här fysiska närheten,
mellan studierummet-huset och biblioteksrummet-huset. Att något ideal skulle säkert
vara något sådant där, något campus-område, där man rent också arkitektoniskt och
fysiskt då kanske skulle kunna betona det här kraftigare med kunskapens hus kanske i
mitten (Intervjuperson 3).

Det ideala menar intervjuperson 3 skulle vara ett campus där Ålands

yrkeshögskolas alla program skulle vara och att biblioteket skulle finnas i

mitten.

Intervjuperson 1 menar att bibliotekets uppgift är att ” till handahålla modern

och aktuell li tteratur inom ämnesområdena och det som är aktuellt för den

utbildning man går och att den ska finnas nära och lättill gänglig.”

(Intervjuperson 1). Han pratar mest om det egna biblioteket och verkar inte

medveten om att Ålands yrkeshögskolas bibliotek även har böcker på

Mariehamns stadsbibliotek.

Intervjuperson 9 uttrycker bibliotekets roll inom Ålands yrkeshögskola på

följande sätt:
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Jag skulle säga att deras roll är att uppdatera och förse då, vad ska vi säga yrkeshögskolan
med den tjänsten att kunna så mycket som möjligt inom information, all typ av
information, böcker och just databaser och sådana saker, tidskrifter och allti ng, som de
har idag. De har ju mycket och är det någonting som de inte har, så brukar de ju försöka
ta in det också. Helt enkelt, vara en informationslänk kanske man skulle kunna
sammanfatta det. Och jag tycker att de är duktiga på det, det lokala biblioteket
(Intervjuperson 9).

Intervjuperson 9 menar att bibliotekets roll är att vara en informationslänk inom

skolan. Han poängterar också att det är viktigt att biblioteket till handahåller

information inom många olika medier, inte bara tryckt information.

Intervjuperson 5 anser att biblioteket ”har nog stor roll. Det är ju ganska fri

undervisning ändå. Att man får en uppgift att söka fram det och det, då ska man

ju ha många olika ställen att kunna vända sig till och få många källor”

(Intervjuperson 5). Hon pekar främst på stadsbiblioteket som studenternas källa

till i nformation, eftersom det finns så begränsat urval på biblioteket på skolan.

Dessa lärare anser att det är viktigt att det finns ett bibliotek. De ser

biblioteket som en symbol för kunskap, men det framkommer inte exakt hur

man ska använda sig av biblioteket i undervisningen.

Biblioteket har en viktig roll och är väl integrerat i undervisningen

En annan uppfattning är att biblioteket har en viktig roll vid Ålands

yrkeshögskola och att det måste integreras väl i undervisningen.

Intervjuperson 4 anser att biblioteket har en oerhört viktig roll i

undervisningen. Hon använder sig av problembaserat lärande i sin undervisning

och var innan hon började med det orolig för att biblioteket inte var till räckligt

utvecklat, men kom sedan fram till att man kan utforma problembaserad

undervisning på lite olika sätt beroende på förutsättningarna. Med tanke på

hurdana resurser bibliotek har inom hennes ämnesområde på högskolor hon

besökt, tycker hon att biblioteket på hennes skola är synnerligen litet, men att

det har blivit mycket bättre under årens lopp. Intervjuperson 4 vill att så mycket

av ämneslitteraturen som möjli gt ska finnas på biblioteket på skolan och inte

som nu, att mycket finns på stadsbiblioteket. Hon uttrycker det på följande sätt:

Det finns en strävan att det ska finnas ganska komplett på stadsbiblioteket och jag skulle
önska att de resurserna vore här. Jag tycker inte att våra studenter ska gå till
stadsbiblioteket utan jag tycker att det är här de ska samlas. Men å andra sidan nu då, vi
har inga lokaler, vi har inga grupprum. [---] Det är så mycket problem med litenheten.
Det är också vad det gäller att skaffa tidskrifter. Så kollar man upp då det ska finnas en
på Åland. Och då kan det vara så att, finns den i stadsbiblioteket, ja då behöver vi den
inte. [---] Jag skulle önska att de vore här de vore, och så är det inte. Och det kommer
inte att bli så. Och det är li ksom bara så synd (Intervjuperson 4).
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Intervjuperson 4 skulle vilj a att all ämneslitteratur fanns på biblioteket på hennes

skola, men så är det inte. Detta är hon irriterad över, men har insett att det

kommer att förbli så. Att hon vill att litteraturen ska finnas på det egna

biblioteket beror på att hon vill att den ska vara så lättill gänglig som möjli gt för

hennes studenter.

Intervjuperson 6 anser också att biblioteket har en viktig roll i

undervisningen. Vilken roll biblioteket har i undervisningen uttrycker hon på

detta sätt:

Och herregud, en enorm roll tycker jag. Jag skulle ju önska. Det är väl en av de stora
bristerna med den här skolan. Vi har ju över lag alldeles för trångt, men man bli r ju
ledsen på det sättet att biblioteket är inklämt i en skrubb där kan det sitta egentligen högst
tre personer. [---] Skolan ska ske i biblioteket tycker jag, skulle jag önska. Där skulle man
ha till gång till böckerna och kunna sitta och jobba (Intervjuperson 6).

Intervjuperson 6 önskar också att det egna biblioteket skulle vara större, men

främst för att hon vill att det skulle vara möjli gt att studera i det. Som det är nu

är lokalerna alldeles för små.

Dessa lärare anser att biblioteket är en av huvudförutsättningarna för att

man ska kunna bedriva undervisning över huvudtaget. Biblioteket bör integreras

i all undervisning.
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Slutdiskussion

I min undersökning har jag intervjuat lärare vid Ålands yrkeshögskola för att ta

reda på vilka uppfattningar de har vad gäller informationskompetens hos de

studerande. För att få fram olika aspekter av uppfattningarna har jag i analysen

av intervjusvaren utgått från frågorna vem, hur, när och vad. Alltså:

- Vem har ansvar för att de studerande blir informationskompetenta?

- Hur ska de studerande bli informationskompetenta?

- När ska de studerande erbjudas biblioteksundervisning?

- Vad bör studenterna lära sig vad gäller informationskompetens?

Jag har även undersökt lärarnas syn på kunskap och lärande, hur de håller sig

uppdaterade inom sitt ämnesområde och vilken roll lärarna anser att biblioteket

har i Ålands yrkeshögskola som helhet.

I min uppsats har jag kommit fram till följande slutsatser:

Vem har ansvar för att de studerande bli r informationskompetenta? I min

undersökning har jag fått många olika svar på denna fråga. Den stora

variationen av uppfattningar i denna fråga anser jag bestyrker att informations-

kompetens är ett komplext begrepp. Samtidigt kan man se det som att

informationskompetens är någonting som det ännu inte finns någon gemensam

policy för vid Ålands yrkeshögskola. Det mest oroande anser jag är att vissa

lärare inte har någon bestämd uppfattning om vem det är som lär studenterna att

söka information. En uppfattning är att lärarna helt lägger ansvaret på

bibliotekarien för att studenterna ska lära sig att söka information. De anser att

de själva inte behöver ha denna kunskap, eftersom studenterna kan fråga

bibliotekarien om hjälp vid behov. Detta anser jag vara mycket

anmärkningsvärt. Min uppfattning är att lärarna åtminstone borde klara av

informationssökning på den nivå som de anser att studenterna bör behärska.

Jag tycker att det är av yttersta vikt att lärarna vet vad studenterna lär sig på

bibliotekskursen. Lärarna ska naturligtvis inte ersätta bibliotekarierna men

rimligt är att studenterna åtminstone ska kunna fråga sina lärare om
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grundläggande färdigheter vad gäller informationssökning, eftersom

bibliotekarien bara är några timmar per vecka på varje skola.

Bytoft-Nyaas understryker att ett samarbete mellan lärare och bibliotekarier

är viktigt för att studenterna ska bli informationskompetenta. Denna uppfattning

fanns hos ett par av lärarna i denna undersökning. Lärarna med denna

uppfattning poängterade att ett samarbete mellan lärare och bibliotekarie behövs

eftersom lärare har ämneskunskapen medan bibliotekarier behärskar redskapen

för att söka information. En lärare poängterade även att samarbetet behövs för

att studenterna ska koppla ihop det de lär sig på bibliotekskursen med ämnes-

studierna.

Hur ska de studerande bli informationskompetenta? Lärarna är medvetna

om att det finns en bibliotekskurs, men de vet inte vad studenterna lär sig på den

och de har ingen uppfattning om vad den har att till föra studenterna i deras

studier. Leckie och Fullerton påpekar att biblioteken måste marknadsföra sina

tjänster för att lärarna ska känna till att de finns. Vid Ålands yrkeshögskola

verkar inte marknadsföringen av själva kursen vara ett problem, däremot skulle

det behövas mer marknadsföring om vad kursen innehåller och vilken nytta

studenterna har av den. För att studenterna ska känna sig motiverade att gå

bibliotekskursen bör lärarna vara medvetna om vad man lär sig på den och

vilken nytta man kan ha av den i ämnesstudierna.

Samarbetet mellan lärare och bibliotekarier borde utvecklas, detta skulle

förhoppningsvis lösa problemet ovan. Bytoft-Nyaas pekar på att om studenterna

får en konkret uppgift att lösa i samband med biblioteksundervisningen blir det

lättare för bibliotekarien att lära ut sin kunskap och studenterna känner sig mer

motiverade att lära sig söka information. Ett bättre samarbete mellan lärare och

bibliotekarier skulle inte bara leda till att studenterna fick ut mer av biblioteks-

undervisningen. Förhoppningsvis skulle det även leda till att lärare och

bibliotekarie skulle lära av varandra. Både lärares och bibliotekariers kompetens

skulle höjas eftersom bibliotekarien har kunskap om redskapen att söka

information och lärarna har ämneskunskapen.

Många lärares uppfattning om hur mycket studenterna ska lära sig vad gäller

informationskompetens ligger på en väldigt basal nivå. Därför kan det vara bra

att peka på de svårigheter som finns i fråga om informationskompetens samt att

diskutera hur man på bästa möjli ga sätt man kan lägga upp undervisningen så att

studenterna tränas i att söka information självständigt och visa dem vilken

information som finns att till gå.

Säljö och Johannessen, Olaisen och Olsen anser att det inte räcker med att

erhålla information för att lära, utan informationen måste bearbetas för att man
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ska lära sig. Detta gäller i högsta grad informationssökning. Det räcker inte med

att man vet hur man söker information, man måste själv aktivt söka information

för att lära sig. Men målet är inte informationssökningen i sig utan att man ska

ha användning för den information man hittar, vilket också Limberg poängterar i

sin avhandling. Bara för att man har hittat information om en viss företeelse

betyder inte att man har lärt sig någonting om den. Man måste behandla

informationen för att verkligen lära sig. Denna senare del i kunskapsprocessen

har inte bibliotekarien någon kontroll över. Här måste alltså lärarna se till att

studenterna verkligen kan handskas med information på ett fruktbart sätt. I

detta hänseende anser jag att många av lärarna i min undersökning inte har

lyckats helt. De ger inte studenterna sådana uppgifter att de övas i att söka

information.

När ska de studerande erbjudas biblioteksundervisning? Dervin betonar att

information är någonting situationsbundet. Biblioteksundervisningen måste ske

vid sådana till fällen när de både är mottagliga för den information själva

undervisningen omfattar och när de själv behöver söka efter information. Men

bara detta räcker inte. Studenterna måste hitta sådan information som de för

till fället upplever som relevant, för att de ska se någon nytta med att söka

information. Om man lär ut alltför avancerad informationssökning i början av

studierna uppfattar kanske studenterna inte vikten av att kunna söka information

och de tappar därför intresset för att söka information i framtiden.

Laurill ard poängterar att studenter löser ett problem i ett sammanhang och

att det är detta sammanhang som bestämmer vad de presterar. I skolan är det

lärarna som bestämmer sammanhanget, vilket leder till att studenterna presterar

det de tror att lärarna kräver av dem. Om lärarna inte anser att informations-

sökning är någonting viktigt att lära sig, kommer studenterna antagligen inte

heller att göra det. Därför anser jag att det är av yttersta vikt att biblioteket i

högre grad marknadsför sina tjänster och visar på nyttan med att kunna söka

och använda information effektivt.

Att studenterna först måste uppnå visst mått av ämneskunskap innan de går

bibliotekskursen är enligt Leckie och Fullerton en vanligare uppfattning hos

lärare vid naturvetenskapliga och tekniska fakulteter än vid humanistiska

fakulteter. Detta överensstämmer i stort sett med min studie, även om det är

svårt att säga någonting generellt eftersom det ingick så få personer i

undersökningen.9

9 På Ålands yrkeshögskola hänför jag Ålands sjöfartsläroverk och Ålands tekniska läroverk till de
tekniska ämnena.
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Många lärare i undersökningen anser att bibliotekskursen bör ges i början av

studierna. Detta för att de erhåller kunskaper på den som de har nytta av under

hela studietiden. Lärarna verkar tycka att det är viktigt att studenterna går

kursen tidigt. Trots detta verkar det inte som om alla lärare sedan i sin

undervisning låter studenterna öva sig i de kunskaper de får på bibliotekskursen.

De lärare som anser att studenterna kontinuerligt ska få bibliotek-

sundervisning motiverar detta med att de studerandes behov av informations-

sökning förändras under studiernas gång. Speciellt inför examensarbetet

behöver de mer undervisning.

Vad bör studenterna lära sig vad gäller informationskompetens? Vad är

viktigare när man söker information, att ha kunskap i ämnet eller att känna till

de bibliografiska redskapen? Svaret på den frågan är antagligen, som i många

andra fall, både och. Man måste ha ett visst mått av ämneskunskap för att känna

till viktiga begrepp inom ett område. Samtidigt måste man känna till vilka

redskap som finns och hur man använder dem för att hitta information inom

detta ämnesområde.

I min undersökning fanns det både lärare som ansåg att ämneskunskaper är

en förutsättning för att söka information och lärare som ansåg att man måste

kunna söka information för att man ska klara av sina studier. En lärare påpekade

att det kan vara svårt för speciellt äldre studenter att söka information i

engelskspråkiga databaser, eftersom de inte behärskar engelska i till räcklig

utsträckning. Ett annat problem för äldre studerande ansåg hon att var att de

inte har till räckliga datorkunskaper, vilket också det gör att de har svårare att

söka information. En annan lärare däremot pekade på att studenterna var väldigt

duktiga på att använda datorer. Här anser jag att det finns en risk att man ser

goda kunskaper i att använda datorer som det samma som att vara

informationskompetent, när informationskompetens egentligen innehåller så

mycket mer än bara datorkunskaper.

Vissa lärare ansåg att det viktigaste är att studenterna lär sig se helheter och

inte fastnar i detaljer. De menar att studenter som lärt sig ett ämnes uppbyggnad

senare i yrkeslivet lätt kan hålla sig uppdaterad inom området.

Det mest alarmerande resultatet var att vissa lärare inte hade någon

uppfattning om vad man bör kunna för att söka information. De hänvisade bara

till att studenterna lär sig det de behöver på bibliotekskursen.

Eftersom bara fyra lärare av tio kände till tidskriftsdatabasen EBSCO kan

man inte säga att det är en allmän uppfattning bland lärarna att studenterna ska

använda denna. Detta anser jag att är mycket anmärkningsvärt, eftersom den

innehåller tusentals tidskrifter inom många ämnesområden. En orsak till att så få
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känner till EBSCO kan vara att den bara är till gänglig på Mariehamns

stadsbiblioteks datorer, men detta anser jag inte ursäktar att de inte ens vet om

att den finns.

Även om lärarna inte kände till begreppet informationskompetens var det

vissa av dem som ändå omfattade begreppet. Andra hade inte förstått vad det

innebär att vara informationskompetent. Till exempel fanns lärare som inte hade

förstått att man behöver information för att lösa en uppgift.

Vilken roll har biblioteket? En uppfattning var att biblioteket har en

växande roll, men lärarna kunde inte riktigt säga på vilket sätt man kan använda

sig av biblioteket i utbildningen. En annan uppfattning bland lärarna var att

biblioteket har en viktig roll och biblioteket ses som en nödvändig kunskapsbas.

Trots detta har lärarna ingen riktig uppfattning om hur biblioteket ska användas

i utbildningen. En tredje uppfattning är att biblioteket är själva förutsättningen

för att man ska kunna bedriva utbildning. Dessa lärare har biblioteket väl

integrerat i sin undervisning.

Positivt är att alla lärare tror att biblioteket kommer att få en allt viktigare

roll. Det gäller att utnyttja detta genom att göra biblioteket mer synligt i

undervisningen. Säljö menar att lärarens roll håller på att förändras i och med att

lärarens roll som handledare blir allt viktigare. Katederundervisningen byts ut

mot att studenterna skapar sin egen kunskap. För att studenterna ska kunna

skapa sin egen kunskap behövs det information. Jag anser att detta nya lärande

gör att biblioteket får en mycket viktig roll i undervisningen.

Webber och Johnston menar att kurser i biblioteksundervisning ofta har låg

status eftersom dessa kurser inte hålls av lärare utan av bibliotekarier. På Ålands

yrkeshögskola får studenterna studieveckor för bibliotekskursen, vilket

förhoppningsvis leder till att den erhåller högre status.

De lärare som studerar vid sidan av undervisningen har i större utsträckning

lärt sig att uppskatta bibliotekets tjänster, eftersom de då själva söker

information. De har också förstått vilka svårigheter det finns vad gäller

informationssökning.

Trots det kanske bitvis dystra resultat som presenteras ovan finns det även

positiva resultat i min undersökning. Det finns flera lärare som har förstått att

biblioteket har en viktig roll i utbildningen. De lärare som är positivt inställda till

biblioteket har även en vidare syn på kunskap. De menar att målet med

studierna inte bara är att studenterna uppnår ämneskunskap, utan att de också

bör lära sig att ta reda på ny information och foga den till sin tidigare

kunskapsbas.
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Sammanfattning

Denna uppsats har undersökt vilka uppfattningar det finns av informations-

kompetens bland lärare vid Ålands yrkeshögskola. Undersökningen har gjorts

enligt fenomenografisk metod.

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka uppfattningar lärarna i

undersökningen har av informationskompetens hos de studerande. Detta har

gjorts genom att utgå från följande frågeställningar:

- Vem har ansvar för att de studerande blir informationskompetenta?

- Hur ska de studerande bli informationskompetenta?

- När ska de studerande erbjudas biblioteksundervisning?

- Vad bör studenterna lära sig vad gäller informationskompetens?

Vidare har lärarnas syn på kunskap och lärande undersökts. Även hur lärarna

håller sig uppdaterade inom sitt ämnesområde och vilken roll de anser att

biblioteket har i utbildningen har undersökts.

Resultatet av undersökningen visade att det skulle behövas ett större

samarbete mellan lärare och bibliotekarier vid Ålands yrkeshögskola. I dagsläget

vet många av lärarna inte vad studenterna lär sig på bibliotekskursen och vet

därför inte heller hur de ska integrera de kunskaper studenterna erhåller på

bibliotekskursen i sin undervisning. Det finns också en risk för att de lägger hela

ansvaret för att studenterna blir informationskompetenta på bibliotekarien.

Vissa lärare har dock ett samarbete med biblioteket och har integrerat

biblioteket i sin undervisning. Dessa lärare ansåg att det viktigaste är att

studenterna lär sig att ta reda på ny information, eftersom faktakunskaper

ändras hela tiden.

Det finns en utbredd uppfattning om att bibliotekets roll i  utbildningen är

växande, trots detta var det många som inte har någon uppfattning om hur de

ska integrera biblioteket i sin undervisning.
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Bilaga

 Intervjufrågor till l ärare vid Ålands yrkeshögskola

1) I vilket/vilka ämnen undervisar du?

2) Hur länge har du jobbat som lärare?

3) Har du hört begreppet informationskompetens tidigare?

Om ja: : Vad innebär det enligt dig?

4) Vad bör enligt dig lärarnas informationskompetens omfatta? Ge gärna

exempel.

5) Hur håller du dig uppdaterad inom ditt ämnesområde?

6) Hur tar du del av ny forskning inom ditt ämnesområde?

7) Förmedlar du ditt sätt att hålla dig uppdaterad inom ditt ämnesområde

till studenterna?

Om ja: Hur?

8) Vad bör enligt dig studenternas informationskompetens omfatta? Ge

gärna exempel.

9) Vilka färdigheter bör studenterna ha när det gäller informations-

hantering för att kunna skriva sitt examensarbete?

10) Nuförtiden ändrar kunskapen snabbt och det kommer ny kunskap hela

tiden. Hur förbereder du studenterna för det livslånga lärandet?

11) Vad är det viktigt att kunna för att vara bra på att söka information?

12) Vem/vilka tycker du att bör ha ansvar för att studenter lär sig söka

och kritiskt granska information?

13) När i utbildningen anser du att det är lämpligt att erbjuda biblioteks-

undervisning?

14) Vad tycker du att studenterna ska lära sig i en kurs i biblioteks-

användning?

15) Tycker du att biblioteksundervisningen ska ske i en separat kurs eller

genom integrering i övriga kurser?

16) Vilken roll anser du att biblioteket har i yrkeshögskolan som helhet?

17) Har du någonting du vill till ägga?


