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1. Inledning 

 

1.1. Bakgrund 

 

Värdet av att vara informationskompetent, att kunna finna, utvärdera och använda 

sig av information ökar i takt med att det moderna samhället blir mer och mer 

teknologiserat, beroendet av informationsteknologi ökar och flödet av information 

blir mer och mer oöversiktligt. Förmågan att kunna handskas med information i en 

ständigt ökande ström av information har av denna anledning av vissa pedagoger 

beskrivits som den ”fjärde basfärdigheten” vid sidan av att kunna räkna, skriva och 

läsa.  

Vid en vistelse i Bayern hösten 2012 blev det mig bekant att behovet av 

kunskaper i informationskompetens är inte enbart är en fråga inom 

biblioteksvärlden. Då kom jag i kontakt med Bayerns regeringsparti CSU:s 

internetavdelning CSUnet:s positionsförklaring Lebenszyklus der Medien- und 

Informationskompetenz där medie- och informationskompetensens värde för alla 

människor framhävdes. Bland förslagen i denna förklaring fanns bl.a. införandet av 

ett nytt skolämne Medienkunde i vilket undervisning skulle ske i medie- och 

informationskompetens. När jag skulle välja uppsatsämne drog jag mig denna 

positionsförklaring till minnes och beslutade mig, både i egenskap av student inom 

biblioteks- och informationsvetenskap och till följd av mitt intresse för pedagogik 

och skolpolitik, att undersöka informationskompetensens roll i svenska och 

bayerska gymnasiets läroplaner. 

1.2 Syfte 

 

Mitt syfte med denna uppsats har varit att jämföra informationskompetens i det 

svenska och bayerska gymnasiets läroplaner, både som begrepp och som företeelse. 

För att kunna beskriva begreppet informationskompetens måste jag först fastslå i 

vilken mån begreppet informationskompetens överhuvudtaget förekommer. Vidare 

vill jag i samband med detta även kartlägga vilka begrepp som används i liknande 

betydelse. Denna fråga formulerar jag som följer:  
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1. Hur ser begreppet informationskompetens förekomst ut i det bayerska och det 

svenska gymnasiets läro- och ämnesplaner? Med vilka språkvetenskapliga 

medel beskrivs informationskompetens? 

Efter att ha undersökt denna första fråga, för vilket jag kommer att använda mig av 

en begreppsanalys, kommer jag att göra en mera utförlig textanalys av det bayerska 

och det svenska gymnasiets läro- och ämnesplaner för att vissa på hur 

informationskompetens som kompetens, d.v.s. inte kopplat till begreppet, 

manifesterar sig i källmaterialet.  

För detta ändamål kommer föreskrivna utbildnings- och kunskapsmål i 

källmaterialet att jämföras dels med de sju uppfattningarna av 

informationskompetens i Christine Bruce’s fenomenografiska ansats till 

informationskompetens, dels kommer de att jämföras med varandra, både 

respektive lands läroplaner med varandra och olika grupper av ämnen, i första hand 

naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och språkvetenskapliga ämnen. Min 

frågeställning för detta syfte är:  

2. Hur skiljer sig Gy2011 och LPG8 åt i sitt förmedlande av 

informationskompetens? Vilka aspekter av informationskompetens är viktiga 

och hur skiljer sig dessa åt mellan de enskilda ämnesplanerna? 

Här vill jag också påpeka att alla citat ur tyska texter är översatta till svenska av 

mig. Dessa har hållits så trogna originalet som möjligt även om hänsyn har tagits 

till svensk satsstruktur. 

En bilaga med citaten i deras ursprungliga tyskspråkiga form finns i slutet av 

uppsatsen. 
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2. Tidigare forskning 

 

2.1. Informationskompetens 

 

Informationskompetens (ty. Informationskompetenz) är den i Sverige och Tyskland 

vanligen förekommande översättningen av det engelska begreppet information 

literacy.  

Information literacy förkom första gången 1974 i en rapport av Paul G. 

Zurkowski, ordförande för Information Industry Association, för att beteckna 

förmågan att kunna handskas med information i arbetslivet, “people trained in the 

application of resources to their work can be called information literates” 

(Zurkowski, 1974, s. 6).  

Tankar liknande konceptet bakom information literacy kan emellertid spåras 

tillbaka till tiden före Zurkowskis myntande av begreppet, åtminstone till 1960-talet 

(Brage, 2005, s. 129).  

Kopplingen till arbetslivet saknas i American Library Association, ALA:s, 

rapport Presidential Comittee on Information Literacy: Final Report från 1989 i 

vilken information literacy definieras på följande sätt:  

To be information literate, a person must be able to recognize when information is needed and 
have the ability 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 lifelong learning, because they can always find the information needed 
for any task or decision at hand (American Library Association Presidental Comittee on 
Information Literacy 1989). 

Informationskompetens är i ALA:s definition inte enbart en kompetens för ett 

effektivt arbete utan betecknar förmågan att i livet i allmänhet kunna hitta 

information för att lösa problem och en förutsättning för livslångt lärande.  

ALA:s definition innebar ett genomslag för informationskompetens inom 

biblioteksvärlden och kom därefter att bli grunden för merparten av alla senare 

definitioner av begreppet (Bättig, 2005, s. 12). 

ALA:s definition framhäver bl.a. förmågan att identifiera ett 

informationsbehov, kunskap i informationssökning, kritiskt tänkande och att kunna 

använda sig av information på ett effektivt sätt som grundstenar för en 

informationskompetent person. 
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Även om dessa aspekter fortfarande anses utgöra en del av stommen inom 

informationskompetens, har flera nya definitioner föreslagits. 

På grund av den stora mängden betydelser som finns inom begreppet 

informationskompetens – som dessutom varierar från definition till definition – kan 

den nämligen inte ses som en kompetens utan utgör en paraplybeteckning för flera 

olika kompetenser kopplade till informationshantering. Detta blir tydligt i den 

engelska begreppsvärlden där pluralformen information competencies ibland 

förekommer som term för olika aspekter av information literacy.   

Denna vida betydelse gör en definition av begreppet problematisk och ligger 

antagligen bakom den stora diskussionen därom. 

En definition av informationskompetens som fått stort genomslag är Doyles 

definition av en informationskompetent person i Information Literacy in an 

Information Society: A Concept for the Information Age (1992).  

Här beskriver Doyle tio kännetecknande förmågor för en 

informationskompetent person. 

 recognizes that accurate and complete information is the basis for intelligent decision 
making 

 recognizes the need for information 

 formulates questions based on information needs 

 identifies potential sources of information 

 develops succesful search strategies 

 accesses sources of information including computer-based and other technologies 

 evaluates information 

 organizes information for practical application 

 integrates new information into an existing body of knowledge 

 uses information in critical thinking and problem solving (Doyle, 1994, s. 3) 

Doyles definition bär tydliga drag av ALA:s definition och beskrivs av Owusu-

Ansah som en ”virtual replica” av denna (2005, s. 368). Doyles modell utgjorde 

emellertid en mer detaljerad definition och fick därigenom stort genomslag. 

Limberg, Hultgren & Jarneving (2002, s. 105) kritiserar emellertid denna typ 

av behavioristiska definitioner, som beskriver ett visst antal färdigheter vilka en 

informationskompetent person skall förfoga över för att kunna betecknas som 

informationskompetent men de hjälper oss inte att förstå informationskompetens. 

Den teoretiska oöverskådligheten vid denna typ av definitioner blir tydlig när man 
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betraktar Association of College and Researchs Libraries, ACRL:s modell för 

informationskompetens. Denna består av en förteckning över fem standarder för 

informationskompetens, vilka vidare är indelade i 22 underavdelningar och 87 

enskilda färdigheter. (ACRL, 2000) Men även ACRL:s modell har fått stort 

genomslag och översatts till bl.a. finska, spanska och tyska (Virkus 2003). 

 I Tyskland antogs 2009 en lätt förändrad version av denna modell av Tysklands 

viktigaste biblioteksorganisation, Deutscher Bibliotheksverband, som standard för 

studenters informationskompetens (Franke 2012). Även i Bayern använder sig det 

regionala biblioteksförbundet Bibliotheksverband Bayern av en översättning av 

ACRL:s modell. 

Ett tidigt försök att definiera informationskompetens utifrån andra perspektiv 

än det behavioristiska innebar Kuhlthaus Seeking Meaning: A Process Approach to 

Library and Information Science (1993) i vilken informationskompetens beskrivs 

som en form av lärande. 

 Explicit för att bemöta den övervägande behavioristiska synen på 

informationskompetens lanserade Bruce 1997 en fenomenologisk ansats till detta 

begrepp. Denna kommer att analyseras mera ingående i kapitlets teoretiska del.  

I en svensk kontext vann begreppet informationskompetens insteg i samband 

med BIBSAM:s 1996 publicerade rapport ”Studenternas bibliotek”. I denna 

hävdades att informationskompetens behövde förankras i den svenska högre 

utbildningen (Hagerlid 1996).  

I det tyska språkområdet användes det engelska information literacy så tidigt 

som 1992 i enskilda publikationer medan begreppet Informationskompetenz 

började användas under 1990-talets andra hälft, först i studentuppsatser inom 

biblioteks- och informationsvetenskap för att 1999 accepteras som den officiella 

översättningen av information literacy (Ingold, 2005, s. 31).  

Det måste likväl betonas att varken i en svensk eller tysk kontext införandet av 

begreppet informationskompetens fyllt ett tidigare vakuum utan att i båda länder 

andra begrepp, exempelvis bibliotekskunskap (ty. Bibliothekswissenschaft), 

tidigare använts med liknande betydelse. Det nya begreppets införande i en 

biblioteks- och utbildningskontext innebar emellertid att fokus riktas från enbart 

bibliotekets bestånd, vilket var fallet i bibliotekskunskap, till en mera allmän 

kompetens i att kunna handskas med information.  

2.2. Informationskompetens som utbildningsmål 

 

I Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv beskriver Säljö (2000) ett 

sociokulturella perspektiv på lärande, vilket framhäver individens del av större 

organisationer. I boken beskriver Säljö (2000, s. 242) emellertid även att vikten av 

att skolans elever lär sig att kunna handskas med information ökar i takt med att 
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mängden information inom fler och fler fält blir ”oöverskådlig”. I en 

forskningsöversikt från 2001 bygger Limberg, Hultgren & Jarneving vidare på 

Säljö och visar att en lyckad undervisning i informationssökning och –användning 

måste bryta med skolans tradition av enstaka läromedel och istället bygga på 

sökningen av och användandet av information från flera källor (Limberg, Hultgren 

& Jarneving 2011, s. 166). Vidare saknar informationsanvändningen i skolan ofta 

kritiska och analytiska aspekter (Limberg, Hultgren & Jarneving 2011, s. 167). 

Limberg, Hultgren & Jarneving beskriver även kortfattat läroplanernas roll i detta 

sammanhang. 

Inom utbildningssystemet på alla nivåer från de första skolåren till grundläggande 
högskoleutbildning har tillämpningar av undersökande arbetssätt eller problembaserat lärande 
blivit allmänna under 1990-talet. Vi har läroplaner som betonar att elever i ökande grad skall 
ta ansvar för sitt eget lärande och att de under skoltiden skall lära sig att kritiskt hantera stora 
informationsmängder i ett kunskapande arbete. Undervisning som utgår från verkliga problem 
istället för lärobokens presentation av kursens stoff ställer stora krav på ett brett och varierat 
urval av informationskällor. Arbetssättet förutsätter att elever söker information som sedan 
bearbetas till kunskap genom sammanställningar, analyser, bedömningar och slutsatser. 
(Limberg, Hultgren & Jarneving 2001, s. 12)  

I detta stycke kopplar sålunda Limberg, Hultgren & Jarneving de moderna 

läroplanerna till en större fokus på informationskompetens i skolan, dels genom att 

elevernas ansvar för sitt eget lärande ökas, dels genom att elevens förmåga att kunna 

hantera stora mängder information på ett kritiskt sätt för att erhålla kunskap. 

Limberg, Hultgren & Jarneving diskuterar emellertid inte svenska eller utländska 

läroplaner mer ingående.  

Informationskompetensens roll inom läro- och kursplaner i grundskola och 

gymnasium är också ett ännu relativt outforskat område. Däremot har först 

bibliotekskunskapens och därefter informationskompetensens roll inom kursplaner 

i högre utbildning diskuterats i decennier och informationskompetens. Just 

informationskompetens inom högre utbildning är också ett av de områden där 

informationskompetens har diskuterats mest ingående (Rader, 2002). 

Rader (1995, s. 270) ser begynnelsen till denna forskning i 1950-talets 

amerikanska biblioteksvärld där behovet av bibliotekets förankring i amerikanska 

colleges läroplaner för ett effektivt biblioteksarbete inom utbildning framfördes. 

I och med att under 1980-talet informationskompetens vann insteg i 

biblioteksdebatten och till stor del ersatte begreppet bibliotekskunskap kom 

debatten att föras över till detta område. Ett populärt forskningsområde har varit 

hur undervisning i informationskompetens bedrivs vid högskolebiblioteken och 

vilken roll den har i högskolornas måldokument. BIBSAM:s rapport Studenternas 

bibliotek från 1996 fastslog att både bibliotek och informationsförsörjning ofta 

saknas i högskolornas måldokument och hävdade att informationskompetens borde 

finnas med i alla högskolors måldokument (Hagerlid, 1996). 
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BIBSAM:s synpunkter förefaller ha fått gehör i högskolevärlden. En 

magisteruppsats från 2001 visar att vid denna tid allt fler högskolors styrdokument 

innehöll informationskompetens som utbildningsmål, dock kritiseras en allmän 

otydlighet i styrdokumentens hantering av detta (Karlsson, 2001, s. 43).  

Pilerot (2009, s. 109) hävdar att de flesta högskolor numera har en diskussion 

om informationskompetens och att fler och fler högskolor ställt upp lärandemål för 

informationskompetens, ofta med grund i ACRL:s standarder.  

I mina efterforskningar av tidigare forskning har jag bara kunnat hitta forskning 

från de senaste 10 åren gällande informationskompetens och dess roll inom 

måldokumenten för lägre utbildning. Det ökade intresset för ämnet under denna 

tidsperiod kan möjligen kopplas till den ökade emfas på informationskompetens 

som Limberg, Hultgren & Jarneving (2001, s. 12) tycker sig se i läroplaner från 

1990-talet och framåt.  

I sin avhandling Verktyg för lärande: informationssökning och 

informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning (2010) behandlar Cecilia 

Gärdén aspekter av informationskompetens inom den kommunala 

vuxenutbildningen (komvux) i Sverige.  

 Avhandlingen undersöker i första hand informationskompetens i kommunal 

vuxenutbildning genom intervjuer och observationer och dokument skrivna av 

studerande, lärare och bibliotekarie men då hennes studie tar avstamp i 

undervisningen i svenska och samhällskunskap diskuterar Gärdén även 

kursplanerna i svenska a och samhällskunskap a från 2004. Då inom komvux 

gymnasieskolans ämnesplaner används är Gärdén relevant för föreliggande 

uppsats. Gärdén undersöker visserligen kursplaner från tiden före Gy2011, p.g.a. 

kursplanernas relativt stora likhet har hennes resultat likväl relevans även för 

Gy2011. Gärdén (2010, s. 188) når bl.a. slutsatsen att även om termerna information 

och informationssökning saknas i de undersökta kursplanerna, men att dessa 

företeelser likväl är en förutsättning för att uppnå de mål som kursplanerna ställer, 

exempelvis att kunna söka, välja och sammanställa fakta från olika källor och att 

värdera olika information. Gärdén tänker sig att information och 

informationssökning saknas i kursplanerna då de ses som förgivettagna aktiviteter. 

Gärdén visar emellertid att detta är problematiskt och hävdar att större tydlighet 

behövs.  

Flera masteruppsatser har undersökt svenska läroplaners behandling av 

informationskompetens. En för denna studie intressant undersökning utgör Peter 

Fredrikssons examensarbete i pedagogik Den fjärde basfärdigheten – finns den i 

gymnasiereformen 2007? (2006). Denna uppsats har till uppgift att definiera det 

inom pedagogiken ibland förkommande begreppet ”den fjärde basfärdigheten” 

samt att analysera dess förekomst inom tre ämnesplaner, svenska, matematik och 

samhällskunskap, i gymnasiereformen 2007. Då författaren definierar den fjärde 

basfärdigheten med en lätt förändrad version av Christine Bruces modell för 
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informationskompetens kan denna uppsats också ses som en undersökning av 

informationskompetensen i dessa ämnesplaner.  

Uppsatsen slår fast att den fjärde basfärdigheten är väl representerad i de 

undersökta ämnesplanerna. Min studie har ett delvis överlappande tema med 

Fredrikssons uppsats, men vissa skillnader måste dock betonas. Medan Fredriksson, 

som önskade definiera den fjärde basfärdigheten, inte informationskompetensen, 

har anpassat Bruces modell till en som han anser är bättre lämpad för uppsatsens 

syfte, använder jag mig av Bruces modell utan modifieringar. Detta innebär att min 

studie delvis kommer att ge en annan bild av informationskompetensen än 

Fredrikssons. Vidare kom den av Fredriksson undersökta Gymnasiereform 2007 

aldrig att antas. Även om delar av gymnasiereformen kom att ingå i den nya 

läroplanen är den inte identisk med Gy2011. 

 Min studie tar även upp ytterligare ämnesplaner, de i historia, engelska, 

naturvetenskap samt läroplanens övergripande mål. Vidare innehåller min studie 

även en jämförelse av de svenska och de bayerska läroplanerna. Därmed anser jag 

det motiverat att utföra denna studie, även om den delvis överlappar med 

Fredrikssons. 

2012 skrev Ripa en magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap 

vid högskolan i Borås med titeln Informationskompetens mellan raderna – En 

textanalys av grundskolans styrdokument. Ripa kommer i denna uppsats fram till 

att begreppet informationskompetens visserligen saknas men argumenterar för att 

det likväl finns med i styrdokumenten i form av fem betydelser, 

informationssökning, källkritik, digital kompetens, metakognition och demokratiskt 

verktyg.  

Då Ripas uppsats berör ett ämne liknande det i denna uppsats kommer den 

delvis att tas i beaktande i denna uppsats analyser. Framförallt de av Ripa funna 

fem betydelserna av informationskompetens kommer att tas hänsyn till i min 

diskussion om begreppet informationskompetens förekomst i läro- och 

ämnesplanerna för det svenska och det bayerska gymnasiet.  

 Liksom fallet är gällande det svenska gymnasiets styrdokument har jag enbart 

till en begränsad grad hittat tidigare forskning rörande informationskompetens i det 

bayerska gymnasiets styrdokument. Däremot finns det en viss forskning, både gjord 

av BStMUK och i form av avhandlingar och artiklar om informationskompetens i 

det bayerska skolsystemet, i styrdokument och i andra tyska förbundsländers 

skolsystem. 

2010-2012 förekom en försöksverksamhet med Ökonomische 

Verbraucherbildung ungefär ”ekonomisk konsumentkunskap”, som ett 

övergripande utbildningsmål i 18 bayerska allgemeinbildene Schulen på alla nivåer. 

I riktlinjerna för denna försöksverksamhet fastslog BStMUK & BStJUV (2009) att 

Informationskompetenz skulle utgöra ett av dess huvudområden och definierades 

på följande vis: ”Informationskompetens inom ramarna för Ökonomische 
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Vebraucherbildung omfattar processerna ”anförskaffning av information“ 

(undersökning av ens faktiska informationsbehov, sökning efter passande 

informationskällor och –vägar) ”informationsvärdering“ och ”vidarebearbetning av 

information“ (slutsatser för vardagen)” (BStMUK & BStJUV 2009).1 

I detta sammanhang skall informationskompetenz fungera som ett medel för 

eleverna att förbättra sin konsumentkompetens. Bildningsmålet Ökonomische 

Vebraucherbildung har efter prövotiden kommit att tas med i den kommande 

läroplanen för Grundschule i Bayern vilken tas i bruk hösten 2014. I denna läroplan 

förekommer Ökonomische Verbraucherbildung som ett övergripande 

utbildningsmål och i vilket Informationskompetenz skall fungera som stöd för 

elevernas konsumentkompetens (Lehrplanplus Bayerns hemsida > Grundschule > 

Übergreifende Bildungs- und Erziehungsziele > Ökonomische 

Verbraucherbildung). Härav framgår sålunda att informationskompetens 

förekommer som ett utbildningsmål inom det bayerska skolsystemet på 

grundskolenivå.  

Att informationskompetens finns representerad i läroplanen för det bayerska 

gymnasiet visar Hochholzer & Wolff i ”Informationskompetenz - status quo und 

Desiderate für die Forschung” (2006). Hochholzer & Wolff visar att 

informationskompetens finns representerat som en övergripande metodkompetens 

inom läroplanen samt i delar av ämnesplanen för Informatik och visar även på att 

kompetensen finns företrädd i den bayerska läroplanen för Grundschule. Då 

Hochholzer-Wolffs studie emellertid enbart ger en översikt av det bayerska 

gymnasiet anser jag min studie vara berättigad. 

Bayerska förhållanden diskuteras även i flera nationella studier om 

informationskompetens inom lägre utbildning. Honemeyer (2008) visar att i Bayern 

lärare och lärarstudenter har goda möjligheter till fortbildning och utbildning i 

undervisning i informations- och mediekompetens. Dessa resultat kopplar 

författaren till Bayerns goda resultat i PISA-undersökningen. Bayerska 

styrdokument diskuteras av Schultz (2011) i en undersökning om 

informationskompetens i ämnet tyska i Grundschule i förbundsländerna Bayern, 

Niedersachsen och Nordrhein-Westphalen. I sin mycket utförliga genomgång av 

Bayerns grundskola visar hon att i ämnesplanen för tyska begreppet 

Informationskompetenz visserligen saknas men att i ämnesplanen för tyska alla fyra 

årgångar har hänvisningar som kan kopplas till förmedling av Informations- och 

Medienkompetenz finns (Schlutz, 2011, s. 40). Dessa utgörs bl.a. i att förmågan att 

kunna använda sig av bibliotek finns som ämnesmål. Vidare framgår att eleverna 

behöver utveckla förmågan av att kunna handskas med stora mängder information 

i det moderna samhället. Dessa förmågor innefattar bl.a. att kunna söka efter, 

värdera och bearbeta information och Schultz (2011, s. 41) hävdar att 

                                                 

 
1 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
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informationskompetens, trots avsaknaden av begreppet, är närvarande i 

ämnesplanen i en tillfredställande utsträckning.  

Wittich & Jasiewicz har i en artikel sammanställt hur informationskompetens 

förekommer i tyska skolformer. Beträffande Gymnasium ställer författarna upp 

gemensamma nationella drag i ämnena tyska, matematik och Moderne 

Fremdsprachen. I ämnet tyska förekommer metoder för att anförskaffa och 

utvärdera information, i matematik självständigt urval av information och att kunna 

använda passande matematiska hjälpmedel och i Moderne Fremdsprachen flera 

olika metoder för textreception (Wittich & Jasiewicz 2011, s. 170). Författarna 

jämför vidare sina resultat med styrdokument i Polen och Storbritannien och visar 

att i Tyskland och Polen informationskompetens finns representerad i skolornas 

styrdokument men utspridda över flera ämnen medan i Storbritannien 

informationskompetens hanteras även under ett enskilt ämne information and 

communication technology. Enligt författarna är detta en stor fördel då undervisning 

i informationskompetens blir enhetlig och mera översiktligt (Wittich & Jasiewicz 

2011, s. 170 f.).  

Författarna verkar ha emellertid ha översett den av Hochholzer & Wolff 

påvisade tyngdpunkten på informationskompetens i det bayerska gymnasiets 

ämnesplan för Informatik. Freimanis, Orszullok & Förster (2013, s. 56 f.) bygger 

vidare på Wittich & Jasiewicz resultat och kritiserar att inom tysk utbildning 

informationskompetens behandlas som en mängd olika kompetenser och inte 

behandlas som en enhet.   
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3. Teori- och begreppsdiskussion 

 
I detta kapitel behandlas mina teoretiska ståndpunkter i denna studie och förklaras 

några relevanta begrepp. Med tanke på mina två olika frågeställningar har jag 

använt mig av två ”definitioner” av informationskompetens varav den förra utgör 

ett exempel på en fenomenografisk teoretisk ansats. Jag själv kommer inte att 

använda mig av en fenomenografisk metod, men däremot av Bruces 

fenomenografiska studie, varför här en kort förklaring av fenomenografin följer.   

3.1. Den fenomenografiska ansatsen 

 

Fenomenografin utvecklades som en kvalitativ metod vid institutionen för 

pedagogik vid Göteborgs universitet i den så kallade Inom-gruppen under sent 70- 

och tidigt 80-tal (Larsson, 1986, s. 12). Fenomenografin syftar till att på empirisk 

grund beskriva hur människor uppfattar företeelser i sin omvärld. Larsson 

förklarade det med att ”vi vill beskriva hur fenomenen i omvärlden uppfattas av 

människor, detta innebär att vi är ute efter innebörder i stället för förklaringar, 

samband eller frekvenser” (Larsson, 1986, s. 13). Detta försöker den 

fenomenografiska ansatsen uppnå genom att utföra intervjuer och en kvalitativ 

analys av dessa, i vilken olika uppfattningar avgränsas från varandra på kvalitativ 

grund (Larsson, 1986, s. 20).  

Fenomenografin var ursprungligen utvecklad explicit för att beskriva lärande 

men har kommit att användas utanför en pedagogisk kontext för att beskriva 

människors uppfattningar i andra situationer. 

Inom biblioteks- och informationsvetenskap är Bruce (1997) den mest bekanta 

studien av informationskompetens ur ett fenomenografiskt perspektiv, även flera 

andra studier har emellertid gjorts för att undersöka skillnader i uppfattningar av 

informationskompetens (jfr. Limberg, Sundin & Talja 2009).   

3.2. The Seven Faces of Information Literacy  

Den fenomenografiska metoden togs upp av den australiensiske forskaren Christine 

Bruce i hennes avhandling The seven Faces of Information Literacy. 

 Syftet med avhandlingen var att utveckla en alternativ syn på 

informationskompetens vid sidan av de företrädesvis behavioristiska definitionerna 
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av informationskompetens vilka Bruce ansåg behärskade synen på 

informationskompetens vid denna tid.  

I sin avhandling använde sig Bruce av den fenomenografiska metoden och 

intervjuade högskolebibliotekariers och akademikers uppfattning (conception) av 

informationskompetens. Den ligger till grund för Bruces modell för 

informationskompetens. Fördelen med den av Bruce använda fenomenografiska 

metoden är att den innebär en möjlighet att analysera existerande uppfattningar av 

informationskompetens och låter oss förstå vad och varför vi betraktar det som 

informationskompetens. 

Bruce kommer fram till resultatet att de av henne intervjuades uppfattningar av 

informationskompetens kan delas in i sju kategorier. I min uppsats kommer jag att 

vid sidan av Bruces egna engelska termer även att använda mig av Ripas 

översättningar av Bruces kategorier.  

 

1. Information Technology Conception/ Teknikorienterad uppfattning. Enligt 

denna uppfattning betraktas Informationskompetens som användning av IT för 

informationssökning och kommunikation. Enligt detta synsätt är en 

informationskompetent person den som har förmågan att effektivt använda sig 

av informationsteknik.  

 

2. Information Sources Conception/ Källorienterad uppfattning. I detta 

förhållningssätt uppfattas informationskompetens som förmågan att känna till 

informationskällor och kunna tillägna sig information ur dessa. 

 

3. Information Process Conception/ Processorienterad uppfattning. I denna kategori 

utgör informationskompetens förmågan att kunna utföra en 

informationsprocess. Genom denna når användaren den information vilken kan 

användas för att lösa ett problem som föranlett informationsprocessen. 

 

4. Information Control Conception/ Kontrollorienterad uppfattning. Denna 

uppfattning fokuserar på förmågan att kontrollera information, med hjälp av 

förteckningar, hjärna eller elektroniska databaser. Kontroll innebär här att 

information finns lagrad och utifrån denna lagring är tillgänglig.  

 

5. Knowledge Construction Conception/ Kunskapsbyggande uppfattning. Detta 

synsätt ser informationskompetens som förmågan att bygga upp en 

kunskapsbas utifrån information. Bruce ser två aspekter som viktiga inom detta 

synsätt; att välja ut information samt att kritiskt analysera denna. Denna 

förmåga utgör en grund för följande kategorier. 
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6. Knowledge Extension Conception/ Kunskapsvinnande uppfattning. Enligt detta 

förhållningssätt likställs informationskompetens med förmågan att kunna 

utvidga en existerande kunskapsbas. För denna förmåga är en kreativitet eller 

intuition avgörande genom vilken existerande kunskaper kan användas för att 

skapa ny kunskap. 

 

7. Wisdom Conception/ Klokhetsbaserad uppfattning. Detta synsätt ser 

informationskompetens som en klok (wise) användning av information till gagn 

för människor. Genom att en utvidgad kunskapsbas tillförs personliga 

värderingar kan kunskapsbasen användas på ett etiskt fördelaktigt sätt. 

(Bruce, 1997, s. 110) 

 

Dessa kategorier är ordnade i en hierarki som går från den minst komplexa kategori 

1 till de mest komplexa kategorierna 6 och 7. Komplexiteten består i att de första 

kategorierna ser information som en objektiv företeelse medan i kategori 5–7 

information blir en subjektiv företeelse, vilken är beroende av men även påverkar 

informationsanvändaren. 

Kategorierna skiljs vidare åt bl.a. då informationsteknologi, som är huvudfokus 

i kategori 1, träder tillbaka i de högre kategorierna och enbart är marginell i 6 och 

7 medan istället informationsanvändningen blir det huvudsakliga fokus. (Bruce 

1997, s. 110–115) 

I min analys av frågan, vilken roll informationskompetens spelar i Gy2011 och 

LPG8 kommer jag att använda mig av Bruces sju kategorier som ett verktyg för att 

analysera källmaterialet. 

3.3. Ripas slutsatser om informationskompetens i svenska 

grundskolans styrdokument. 

 

Ripas under ”tidigare forskning” nämnda uppsats studerar informationskompetens 

i den svenska grundskolans styrdokument utifrån flera teoretiska perspektiv. Bland 

dessa fanns Bruces fenomenografiska ansats men även exempelvis det 

sociokulturella perspektivet och en diskursanalys.  

Ripa kommer i sin uppsats fram till att i den svenska grundskolans 

styrdokument informationskompetens framförallt förekommer i fem former; som 

informationssökning, digital kompetens, som ett demokratiskt verktyg, som 
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källkritik och som metakognition, med vilket Ripa avser ”medvetandet om det egna 

lärandet” (Ripa 2012 s. 54). 

I min begreppsanalys av informationskompetens i Gy2011 och LPG8 kommer 

jag att använda mig av Ripas fem betydelser för att klargöra vilka begrepp som 

förekommer i betydelser liknande informationskompetens. Valet av Ripas slutsatser 

som teoretisk syn på informationskompetens i denna fråga beror på att för denna 

fråga behövdes i mitt tycke en mer handfast färdighetsbaserad syn på 

informationskompetens än Bruces för att kunna göra en undersökning av 

begreppets betydelse och andra begrepp med liknande betydelser, samtidigt som 

Ripa även tar hänsyn till fenomenografiska tolkningar.  

Framförallt var dock den tydliga kopplingen till skolors styrdokument 

avgörande i mitt val. Ripa har visat att informationskompetens förekommer i form 

av ovan anförda företeelser i grundskolans styrdokument. Alltså är det inte helt 

orimligt att anta att de kan fungera som ett verktyg även för att tolka det svenska 

och det bayerska gymnasiet.   

 

3.4. Information och kunskap 

 

Två viktiga begrepp för denna undersökning är information (ty Information) och 

kunskap (ty. Wissen). Dessa båda begrepp används emellanåt med liknande 

betydelser i såväl Gy2011 som LPG8 och går inte alltid att särskilja från varandra.  

På grund av deras viktiga roll både i de undersökta läroplanerna och i 

diskussionen om informationskompetens är en klargöring av begreppen samt min 

personliga användning av dem emellertid nödvändig.  

 

3.4.1. Information 

Michael Buckland (1991, s. 3 f.) identifierar i Information and Information Society 

tre användningsområden för begreppet information. 

 1. Information as process; här betecknar begreppet information handlingen att bli 

informerad, genom information förändras ens vetande.  

2. Information as knowledge; information betecknar här det som meddelas genom 

information as process.  

3. Information as thing; Information är här synonymt med olika slags objekt, 

exempelvis, dokument vilka uppfattas vara informativa. 
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I denna studie kommer jag inte att definiera information med en av dessa betydelser, 

däremot kommer dessa tre definitioner vara ett hjälpsamt verktyg för att klargöra 

betydelsen av information i källmaterialet. 

  

3.4.2. Kunskap 

Gy2011 nämner fyra former av kunskap; fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Det är dessa betydelser av ordet kunskap som jag kommer att använda 

mig av i denna studie. Speciellt kunskap i betydelsen fakta är intressant, då det visar 

stora likheter med Bucklands informationssyn i betydelsen Information as 

Knowledge.  

Det tyska begreppet Wissen utgör den vanligaste översättningen av ”kunskap”. 

Detta står i kontrast dels till det praktiska Können, ”kunnande”, dels till 

Information. En allmänt accepterad definition av eller avgränsning mellan Wissen 

och Information existerar inte (Werner, 2001, s. 94 f.).  

Fuchs-Kittowski (2010, s. 37) utgör emellertid ett exempel på en vitt utbredd 

åsikt då han ser Wissen som information vilken motiverats, genom t.ex. uppfattande 

av orsakssamband, och konceptualiserats genom kritisk analys och urval.  

Då bruket av begreppet kunskap, vilket i Gy2011 uppmärksammas, och 

detsamma förefaller vara fallet med Wissen kommer jag inte att använda mig av en 

speciell definition av kunskap/Wissen utan istället diskutera dess förekomst i 

källmaterialet, speciellt då begreppet närmar sig betydelsen av information som 

information as knowledge.    
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4. Det svenska och det bayerska skolsystemet 

I det följande kommer kortfattat det svenska och det bayerska skolsystemet med att 

beskrivas. Dessa uppvisar emellanåt stora skillnader sinsemellan vilka måste tas 

hänsyn till i denna studie.  

Framförallt kommer det svenska och det bayerska gymnasiets uppbyggnad att 

redogöras för och de båda skolorna jämföras med varandra.  

Vidare kommer även kortfattat de båda skolformernas styrdokument att 

beskrivas. 

4.1. Det bayerska skolsystemet  

 

Bayern är ett av 16 förbundsländer (ty. Bundesland, Land) inom 

förbundsrepubliken Tyskland. Dessa har egna parlament (ty. Landtag) och 

vidsträckt självbestämmelserätt i vissa frågor, bl.a. gällande bildningssystemet. 

Detta innebär att det inte finns ett bildningssystem i Tyskland utan sexton, även om 

många likheter finns mellan förbundsländerna. Exempelvis har alla förbundsländer 

ett parallellskolesystem där flera olika skolformer existerar sida vid sida. (Husén & 

Larsson 2014). 

Det Bayerska skolsystemet innehåller sålunda tre övergripande kategorier: 

Berufliche Schulen är yrkesinriktade skolor för elever vid lärlingsutbildningar 

(BStMUK:s startsida > Schüler > Schularten > Realschule) medan Förderschulen 

är inriktade mot barn med behov av specialpedagogisk undervisning (BStMUK:s 

startsida > Schüler > Schularten > Förderschule).  

Allgemeinbildende Schulen syftar till att ge i första hand teoretiska kunskaper 

och förbereda eleverna inför vidare studier. Fortsatt kommer enbart skolor inom 

allgemeinbildende Schulen att diskuteras. 

Allgemeinbildende Schulen består av fyra skolformer, Grundschule, 

Mittelschule, Realschule och Gymnasium. 

Grundschule är gemensam för alla barn, omfattar årskurs 1 till 4 och utgör det 

första steget inom utbildningssystemet (ISB:s startsida > Grundschule > Übersicht).  

Efter Grundschule fortsätter eleverna på antingen Mittelschule, Realschule eller 

Gymnasium.  

Mittelschule, t.o.m. skolåret 2010/11 kallad Hauptschule, är inriktad på att 

förbereda eleverna inför yrkeslivet (BStMUK:s startsida > Schüler > Schularten > 

Mittelschule). 

Realschule är inriktad både på yrkeslivet och på att ge en övergripande teoretisk 

bildning (BStMUK:s startsida > Schüler > Schularten > Realschule).  
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Gymnasium är till skillnad från de två andra skolformerna i första hand inriktad 

mot vidare studier på universitet/högskola. Genom erhållen gymnasieexamen (ty. 

Abitur) får elever behörighet för studier på högskola eller universitet.  

Det bayerska gymnasiet har fyra inriktningar med olika tyngdpunkter: 

Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium, naturvetenskapligt-

tekniskt gymnasium med tyngdpunkten lagd på fysik, kemi, biologi och informatik. 

Sprachliches Gymnasium, språkligt gymnasium, med tyngdpunkten lagd vid 

språklig och kulturell bildning. En variant utgör humanistisches Gymnasium, 

humanistiskt gymnasium, där latin och grekiska läses.   

Musisches Gymnasium, estetiskt gymnasium med tyngdpunkten på estetiska 

ämnen, t.ex. musik eller konst.  

Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Gymnasium, ekonomiskt- 

samhällsvetenskapligt gymnasium med tyngdpunkten på ekonomi, juridik och 

samhällskunskap (BStMUK:s startsida > Schüler > Schulart > Gymnasium). 

De tre sista åren inom gymnasiet kallas för gymnasialer Oberstufe och 

motsvarar i tid det svenska gymnasiet. 

 

4.2. Det svenska skolsystemet 

 

Det svenska utbildningssystemet är till skillnad från det tyska statligt reglerat men 

decentraliserat i den meningen att ansvaret för varje kommuns skolor ligger på den 

enskilda kommunen.  

Det svenska skolsystemet består av fyra huvuddelar förskola, skola och 

vuxenutbildning samt högre utbildning. De tre första regleras i skollagen (SFS 

2010: 800) medan den högre utbildningen regleras av högskolelagen (SFS 1992: 

1434).  

Förskolan är en frivillig skolform för barn mellan 1 och 5 år. Den svenska 

förskolan är till skillnad från Tysklands förskola en skolform med uttalat 

pedagogiska mål och skall enligt förskolans läroplan, Lpfö 98, ”lägga grunden för 

ett livslångt lärande” (Skolverket, 2010, s. 5).  

Skolan utgörs av den för alla barn mellan 7 och 16 år obligatoriska grundskolan 

(årskurs 1–9), samt gymnasiet vilket är frivilligt och oftast omfattar 3 år. Gymnasiet 

består av 18 nationella program. 12 av dessa är yrkesförberedande och skall ge 

eleverna förutsättningar för en yrkesexamen och förbereda dem för yrkeslivet. De 

6 högskoleförberedande programmen syftar till att förbereda eleverna inför vidare 

studier på högskola. Ett specialfall inom gymnasieskolan utgör 

introduktionsprogrammen vilka riktar sig mot elever som saknar behörighet för de 

nationella programmen (Johansson 2014). 
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4.3. Bayerska läroplanens historia 

 

Det bayerska gymnasiets läroplan antogs 2004 i samband med att Bayern under den 

dåvarande ministerpresidenten Edmund Stoiber gick från ett 9- till ett 8-årigt 

Gymnasium.  

2004 hade redan 14 av 16 förbundsländer infört ett 8-årigt Gymnasium och 

Stoiber motiverade övergången i Bayern med att förkortad studietid skulle föra 

bayerska ungdomar ut i arbetslivet snabbare och därigenom förbättra deras 

konkurrensförmåga gentemot ungdomar i andra förbundsländer (Schramm, 2007, s. 

56).  

Den nya läroplanen innebar emellertid inte enbart en förkortning av studietiden 

utan även en övergripande förändring av det kanoniska innehållet i de enskilda 

ämnena. Läroplanen för det 8-åriga gymnasiet kännetecknas bl.a. av läroplanens 

innehåll, i form av enskilda kunskapsmål, minskats och att istället mer tonvikt lagts 

vid en grundläggande kunskapsbas (ty. Grundwissen) och metodiska kompetenser 

(BStMUK, 2004, s. 1).  

Sedan läroplanens införande har denna utveckling fortsatts genom en 

omfattande omarbetning 2009. Trots detta kräver det bayerska lärarförbundet en 

omarbetning av läroplanen kallad Lehrplan Plus större fokus på kompetenser och 

en ytterligare minskning av faktainnehållet (BLLV 2013). 

 

4.4. Svenska läroplanens historia 

 

Den svenska läroplanen Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 

för gymnasieskola 2011 antogs 2011 och var den första läroplanen sedan den 17 år 

äldre Lpf 94.  

Denna läroplanen utgjorde en reform av hela gymnasieskolan. Reformen 

innebar framförallt en omfattande omstrukturering av gymnasiet där de högskole- 

och de yrkesförberedande programmen tydligare skiljdes från varandra, 

lärlingsutbildningar infördes som alternativ till de yrkesförberedande programmen 

samt ett nytt femskaligt betygssystem infördes.  



 

 

23 

Läroplanen förändrades bl.a. genom att de tidigare kursplanerna ersattes av 

ämnesplaner med nytt innehåll. De tidigare för alla program gemensamma 

kärnämnena ersattes av de så kallade gymnasiegemensamma ämnena.  

Inom urvalet av dessa skedde vissa förändringar. Sålunda ersattes estetisk 

verksamhet av historia och halverades mängden svenska från två kurser om 

sammanlagt 200 till en kurs om 100 poäng.  
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5. Källmaterial och Metodredovisning 

 

5.1. Källmaterial 

 

För min jämförelse mellan synen på informationskompetens i det svenska och det 

bayerska skolsystemets styrdokument kommer jag att analysera det svenska och det 

bayerska gymnasiets läroplaner (ty. Lehrplan) och ämnesplaner (ty. Fachprofil).  

De svenska och bayerska skolsystemens skillnader gör en jämförelse av dessa 

skolformer komplicerad då det svenska gymnasiet och det bayerska gymnasiet 

såväl har delvis olika syften som olika längd och upptagning vilket måste tas hänsyn 

till i studien. 

För det svenska gymnasiet kommer läroplanen ”Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011”, härefter förkortat Gy 2011 

att analyseras. För det bayerska gymnasiet kommer dess läroplan Lehrplan für das 

Gymnasium in Bayern, härefter förkortat LPG8 att analyseras.  

Inom dessa läroplaner kommer de övergripande målen inom läroplanerna att 

undersökas, i fallet Gy 2011 innebär detta de två inledande kapitlen Skolans 

värdegrund och uppgifter samt Övergripande mål och riktlinjer, i LPG8 det 

inledande kapitlet Das Gymnasium in Bayern. Utöver detta kommer även de 

enskilda ämnesplanerna för följande ämnen att analyseras.  

 

Gy 2011: Svenska, Engelska, Matematik, Naturkunskap, Samhällsvetenskap, 

Historia  

LPG8: Tyska (ty. Deutsch), Engelska (ty. Englisch) + Moderne Fremdsprachen, 

matematik (ty. Mathematik), kemi (ty. Chemie), fysik (ty. Physik), biologi (ty. 

Biologie), samhällskunskap (Sozialkunde), historia (Geschichte). 

 

Det olika antalet enskilda ämnesplaner förklaras med att målet har varit att 

skapa en så god överensstämmelse som möjligt är mellan de olika läroplanerna som 

möjligt är. 

Enbart ämnesplaner för ämnen som är karaktärsämnen, d.v.s. för alla elever 

obligatoriska, i Gy2011 samt Pflichtfach eller Wahlpflichfach i LPG8 har valts ut.  

Valet av ämnesplanerna baseras på att Gy2011:s ämnesplaner i två 

naturvetenskapliga ämnen, matematik och naturkunskap, två språkvetenskapliga, 



 

 

25 

svenska och engelska, och två samhällsvetenskapliga ämnen, samhällskunskap och 

historia skall jämföras med motsvarande i LPG8.  

Detta var möjligt för ämnena matematik, engelska, samhällskunskap och 

historia vilka alla utgör obligatoriska ämnen i det bayerska gymnasiet.  

I fallet engelska har även den övergripande ämnesplanen i Moderna 

Fremdsprachen, ”moderna språk”, analyserats. Denna behandlar 

språkundervisningens syfte inte bara i engelska, utan även i franska, italienska, 

ryska, spanska och kinesiska och är inte språkspecifik.  

Som motsvarighet för svenska i Gy2011 har ämnesplanen för tyska i LPG8 

analyserats. Valet att jämföra dessa två ämnena grundas på att de utgör det 

huvudsakliga modersmålet för respektive gymnasiums elever och att dessa ämnen 

i båda skolsystemen har en viktig och framträdande roll.  

Emedan LPG8 visserligen har ett ämne som påminner om naturkunskap, Natur 

und Technik, ”natur och teknik” men detta inte läses i det bayerska gymnasiets 

Oberstufe har istället ämnesplanerna för de tre ämnena fysik, kemi och biologi, 

gemensamt analyserats i jämförelse med Gy2011:s ämnesplan för naturkunskap. 

Utöver ovan angivna ämnesplaner har även viss hänsyn visats LPG8:s 

ämnesplan i Informatik, vilket kan översättas med ”datorkunskap”.   

Till enskilda kursplaner (ty. Jahrgangsstufe) har, för att hålla mängden material 

nere, inte någon hänsyn tagits.  

5.2. Metod  

 

I denna uppsats har jag använt mig av två olika metoder för att kunna besvara de 

två frågor jag ställt.   

För att klargöra hur begreppet informationskompetens förekomst i Gy2011 och 

LPG8 ser ut, samt vilka begrepp som används med liknande betydelse har jag 

använt mig av dels av en dokumentsökning av källmaterialet med söktermen 

”informationskompeten-”, dels av en närläsning av källmaterialet med syftet att 

lokalisera ord med liknande betydelser.  

Då det framkom att begreppet informationskompetens / Informationskompetenz 

inte förekommer i källmaterialet har jag inte gjort någon djupare begreppsanalys av 

detta begrepp. 

För att vid min närläsning av källmaterialet avgöra vilka begrepp som används 

i betydelser liknande den hos informationskompetens använde jag mig av de fem 

användningsområden för informationskompetens som Ripa lokaliserat i sin studie 

av svenska grundskolans styrdokument. För att synliggöra betydelseförhållandena 

mellan dessa ord har jag även använt mig av en förenklad komponentanalys.  
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5.2.1. Begreppsanalys 

  

För att klargöra förhållandena mellan undersökta begrepp har jag valt att använda 

mig av en för detta ändamål anpassad och något förenklad komponentanalys. Den 

semantiska komponentanalysen bygger i sin ursprungliga form på antagandet att ett 

språks ordförråd kan beskrivas med ett begränsat antal semantiska kännetecken 

(komponenter).  

Ett klassiskt exempel på ett område där komponentanalys har utförts är 

släktskapsbeteckningar där man kan visa att exempelvis ”morbror” och ”moster”, 

vilka båda betecknar moderns syskon, skiljs åt av den förra beteckningen i sin 

betydelse innehåller komponenten ”manlig”, vilken saknas i den andra som däremot 

har komponenten ”kvinnlig”, vilken ”morbror” saknar (Bußman, 2008, s. 352).  

Den komponentanalys jag kommer att utföra avviker emellertid från den 

klassiska komponentanalysen, vilken syftar till att systematisera ett semantiskt fält, 

då jag enbart kommer ställa begrepp i jämförelse med en idealiserad betydelse av 

informationskompetens vilken jag hämtat från Ripas masteruppsats.  

Dessa betydelser informationssökning, källkritik, demokratiskt verktyg, digital 

kompetens och metakognition kommer att utgöra komponenterna i min 

komponentanalys av begrepp i källmaterialet för att avgöra dessas koppling till 

informationskompetens. 

5.2.2. Kvalitativ Textanalys 

 

Mitt mål med min andra frågeställning är att kartlägga hur LPG8 och Gy2011 talar 

om informationskompetens. För detta ändamål kommer jag att använda mig av en 

kvalitativ textanalys av mitt källmaterial för att på bästa möjliga sätt tjäna arbetets 

syfte. 

Enligt Esaiasson m.fl. (2007, s. 236) handlar en kvalitativ textanalys om ”att ta 

fram det väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet 

och den kontext vari den ingår”. 

För denna uppsats använde jag en komparativ textanalys där Bruces sju 

kategorier av informationsvetenskap fungerade som ett analysverktyg för att visa 

på förhållandet mellan synen på informationskompetens i Gy2011 och LPG8. 

Genom en närläsning av källmaterialet kommer textställen valdes en mängd 

textställen ut i de båda skolformernas styrdokument vilka kunde kopplas till 

informationskompetens. Detta material jämfördes senare med Bruces sju kategorier 

och varje textställe fördes till en, eller i vissa fall, flera av dessa kategorier.  

Min användning av analysverktyg påminner om den i idé- och ideologianalys. 

Idé- och ideologianalys används inom flera akademiska ämnen för att visa på vilka 

idéer eller ideologier som finns representerade i ett material (Borgström & Boréus, 

2005, s. 154 ff.) För att kunna fastställa dessa används olika slags analysverktyg, 
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exempelvis idealtyper eller dimensioner, genom vilka idéer och ideologier kan 

definieras i materialet. (Borgström & Boréus, 2005, s. 158 ff., s. 162 ff.)  

I resultatredovisningen diskuteras de relevanta textställena för Bruces 

kategorier i Gy2011 och LPG8 först tillsammans med andra textställen från samma 

läroplan därefter följer en kort jämförelse av resultaten i de båda läroplanerna. Det 

är min förhoppning att genom sammanställningen av resultaten mot varandra och 

mot bakgrunden av Bruces sju kategorier skillnader och likheter i de båda 

skolformernas styrdokument kommer att framträda.  

Även om jag inte kommer att använda mig av en idé- och ideologianalys i min 

uppsats kommer jag att använda mig av Bruces sju kategorier som idealtyper för 

informationskompetens. Denna användning har emellertid vissa skillnader 

gentemot den klassiska användningen i idé- och ideologianalys. I denna tjänar 

idealtyper till att kartlägga exempelvis en politisk ideologi och utgörs då av 

idealtypiska föreställningar i olika politiska frågor. Genom att inordna ett material 

i dessa idealtyper framträder sålunda bakomliggande ideologier (Borgström & 

Boréus 2005, s. 158). I denna uppsats används idealtyper av informationskompetens 

istället som ett verktyg för att hitta och jämföra textställen rörande 

informationskompetens i de undersökta styrdokumenten.   

Då Bruces sju kategorier förutsätter olika förhållningssätt till information från 

objektiv till subjektiv och olika syn på informationsanvändningens roll hoppas jag 

att genom att analysera LPG8 och Gy2011 utifrån dessa sju kategorier kunna 

kartlägga vilka skillnader som finns i hur informationskompetens manifesterar sig i 

de båda läroplanerna.  

Då vidare de båda läroplanerna kommer från olika länder med olika språk, 

kultur och bildningshistoria hoppas jag även kunna koppla användningen av 

informationskompetens till pedagogiska traditioner i båda skolsystem. 

Mitt val av metod försvarar jag med att det är texter som jag studerar i denna 

studie och att det är att kartlägga vad dessa vill säga som är studiens mål. Jag är av 

uppfattningen att jag inte kan svara på hur LPG8 och Gy2011 skiljer sig åt i sitt sätt 

att diskutera informationskompetens inom respektive lands gymnasieutbildning 

genom en kvantitativ metod utan behöver analysera texterna djupare för att nå detta 

mål. 
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6. Resultatredovisning 

6.1. Begreppet informationskompetens i Gy2011 och LPG8 

 

I sin doktorsavhandling om informationskompetens i kommunal vuxenutbildning 

visar Gärdén (2010, s. 188) att i den av henne undersökta kursplanen för 

samhällskunskap begreppen information och informationssökning visserligen 

saknas men att förmågan att handskas med information likväl spelar en viktig roll, 

om än under andra beteckningar.  

Britta Ripa (2012, s. 53) kommer i sin masteruppsats om 

informationskompetens i den svenska grundskolans måldokument fram till en 

liknande slutsats. 

Schultz (2011) studie av bayerska Grundschules ämnesplan i tyska visar att 

även i detta styrdokument begreppet Informationskompetenz saknas, men att 

förmågor liknande denna likväl finns representerade som utbildningsmål i ämnet.  

Resultaten av denna studie motsvarar dessa tidigare studier av andra 

skolformers styrdokument då både Gy2011 och LPG8 visar på en liknande 

situation. En dokumentsökning i källmaterialet visar att varken det svenska 

begreppet informationskompetens eller det tyska Informationskompetenz 

förekommer i källmaterialet.  

Då jag till följd av tidigare forsknings resultat är övertygad om att aspekter av 

informationskompetens trots det enskilda begreppets frånvaro finns representerade 

i ämnesplanen vill jag i det följande svara på frågan om vilka språkvetenskapliga 

begrepp som används för att uttrycka de betydelser som finns inom 

informationskompetens.  

Svårigheterna att definiera informationskompetens gör det komplicerat att hitta 

begrepp med liknande betydelser. För att likväl i den mån sådana finns kunna hitta 

ord med liknande betydelse använder jag mig här av en begreppsanalys Ripas 

slutsatser om informationskompetensens användning i grundskolans styrdokument.  

I det följande kommer jag att använda mig av en för att visa på skillnader och 

likheter i ett antal begrepp med koppling till informationskompetens. För urvalet av 

begrepp kommer jag att använda mig av Ripas slutsats om de huvudsakliga 

användningsområdena inom informationskompetens inom den svenska 

grundskolans styrdokument som en form av definition. Det måste här betonas att 

dessa fem komponenter är idealiserade betydelser vilka Ripa inte spårat till 

begreppet informationskompetens per se, vilket inte förekommer i av henne 

undersökta styrdokument, utan utgör företeelser vilka Ripa kopplar till begreppet 

och vars närvaro i styrdokumenten hon kunnat styrka.  



 

 

29 

Anledningen till att jag valt att använda mig av denna ”definition” för denna 

analys är att dess bevisade koppling till styrdokument inom utbildning. Då dessa 

betydelser finns representerade i grundskolans styrdokument är det troligt att de 

existerar även inom Gy2011 och LPG8. Dessa fem betydelser är 

informationssökning, demokratiskt verktyg, digital kompetens, metakognition och 

källkritik och kommer härefter att refereras till som komponenter.  

I följande kapitel kommer jag att använda mig av dessa för att visa med vilka 

språkvetenskapliga medel informationskompetens uttrycks i Gy2011 och LPG8. 

Begrepp som innefattar flera av dessa betydelser kommer att närmare diskuteras 

och deras likheter med informationskompetens att analyseras.  

De behandlade begreppen i Gy2011 och LPG8 har erhållits genom en 

närläsning av dessa båda styrdokument. Även de för jämförelsen brukade 

definitionerna av begreppen har erhållits ur styrdokumenten själva. 

För att spara utrymme kommer enbart begrepp med åtminstone två av de ovan 

angivna komponenterna att diskuteras i det följande, sålunda kommer exempelvis, 

förmåga att använda digital teknik, (Skolverket 2011, s. 90) inte att diskuteras då 

detta enbart behandlar en av de fem aspekterna för informationskompetens vilka här 

används.  

 

6.1.1. LPG8 

 

I LPG8 förekommer en motsvarighet till informationskompetens i uttrycket 

Medienkompetenz, vilket motsvarar det svenska mediekompetens eller –kunnighet 

och engelskans media literacy.  

Traditionellt har mediekompetens och informationskompetens setts som två 

olika kompetenser. Exempelvis Hochholzer-Wolff (2005, s. 2) ser sålunda 

Informationskompetenz som förmågan att utifrån föreliggande informationsbehov 

använda passande sökvägar, välja ut och analysera information, medan 

Medienkompetenz utgör förmågan att kunna behandla information i olika typer av 

medier på ett adekvat sätt. Hochholzer-Wolff ser sålunda begreppet 

Medienkompetenz som närmare bundet till att känna till enskilda mediers funktion, 

medger emellertid att de båda begreppen används utan tydlig åtskillnad och ofta 

överlappande (Hochholzer-Wolff, 2005, s. 9 f.).  

Barbro Oxstrand (2013, s. 17 f.) visar emellertid att media literacy sedan mitten 

av 2000-talet av flera medieforskare använts för en sammanslagning av såväl media 

som information literacy. I LPG8 används också oftast Medienkompetenz i 

samband med modern teknik och moderna medier, i ämnesplanen för Moderne 

Fremdsprachen förekommer emellertid följande beskrivning av begreppet: 

”Eleverna förvärvar Medien- och Präsentationskompetenz genom att lära sig att 
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anskaffa, reflekterat utvärdera och på ett för situationen och adressaten passande 

sätt presentera information på det främmande språket” (BStMUK, 2009i, s. 3).2 

Detta stycke förefaller likställa Medienkompetenz med informationssökning 

och med att ”reflekterat utvärdera [...] information” vilket kan ses som källkritik. 

Då Medienkompetenz även förekommer som beteckning för digital färdigheter och 

förtrogenhet med medier finns i detta uttryck åtminstone tre av komponenterna för 

informationkompetens representerade. 

Att Medienkompetenz förekommer i betydelse liknande informationskompetens 

motsvarar Honemeyers åsikt i hennes undersökning av läroplaner för Grundschule 

i det tyska bundeslandet Nordrhein-Westfalen där framförallt detta begrepp används 

för att beteckna förmågan att handskas med information (Honemeyer 2008, s. 28).  

Ett annat begrepp liknande Informationskompetenz är Umgang mit Information, 

vilket kan översättas som ”förhållningssätt till information”. Redan begreppets 

enskilda delar tyder på att detta begrepp påminner om informationskompetens, och 

just en god Umgang mit Information förekommer ofta som del av eller mål för 

informationskompetens i den tyska biblioteksvärlden.  

I ämnesplanen för Informatik förekommer följande stycke som förklaring på 

vad Umgang mit Information kan utgöra: 

I undervisningen i Informatik får eleverna bekantskap med grundläggande koncept i 
informations- och kommunikationsystem, koncept som utmärker sig genom allmängiltighet 
och vilka även i framtiden inte kommer att förlora i betydelse. Hit hör kunskaper i metoder för 
att bearbeta, spara, vidarebearbeta och överföra information, vilka möjliggör tolkning och 
adekvat värdering av data, exempelvis beträffande tillförlitlighet, fullständighet och säkerhet ( 
BStMUK 2009g, s. 1).3 

  

LPG8 för här till detta begrepps betydelse framförallt digital kompetens men även 

källkritik. I ämnesplanen för fysik ges begreppet en betydelse som innefattar flera 

komponenter då det fastslås som ämnets mål att eleven skall ”behärska Umgang 

mit Wissen und Information (nödvändigheten av och metodiken bakom det 

livslånga lärandet, anförskaffning, kvalitetsvärdering och vidarebearbetning av 

information[...])” (BStMUK 2009j, s. 2).4  

Här betyder Umgang mit Wissen und Information att eleven är medveten om 

det livslånga lärandets nödvändighet – ett slags metakognition – att den kan söka 

efter, värdera och vidarebearbeta information – informationssökning och källkritik 

–, samt att den kan handskas med medier och använda datorn – digital kompetens.  

Medvetenheten om det livslånga lärandets nödvändighet hör troligen till 

Wissen, ”kunskap” snarare än till Information, beroende på om man ser hela 

begreppet Umgang mit Wissen und Information som en helhet eller delar upp i det 

                                                 

 
2 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
3 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
4 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
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i Umgang mit Wissen och Umgang mit […] Information och bara tar den andra av 

dessa i beaktande får man sålunda fyra eller tre komponenter gemensamma med 

informationskompetens.   

I ämnesplanen för historia används begreppet Historische Methodenkompetenz, 

”kompetens i historisk metod” med flera komponenter gemensamma med 

informationskompetens. 

Som exempel på detta begrepps betydelser framhålls här att söka efter, dela in 

och utvärdera information och argumentation (BStMUK, 2009f, s. 1). Att söka och 

utvärdera information motsvarar informationssökning och källkritik. Dessa 

kompetenser klassas vidare som att vara av fundamental vikt för die 

Lebensbewältigung. Att hitta en motsvarande svensk översättning till detta begrepp 

på svenska är svårt, det som avses är emellertid förmågan att själv bemästra sin 

livssituation.  

Sålunda ger här LPG8 Historische Methodenkompetenz även funktionen av ett 

demokratiskt verktyg, då förmågan att handskas med information enligt läroplanens 

synsätt bidrar till den enskilda personens möjligheter att på bästa sätt leva sitt liv. 

Nedan redovisas de diskuterade begreppen i en tabell vilken visar vilka 

komponenter respektive begrepp har gemensamt med informationskompetens.    

Tabell 1. Redovisning av förhållandet mellan undersökta begrepp i LPG8 och 
informationskompetens utifrån gemensamma komponenter. 

IK (Ripa 2012) MK  U(W)I  HMK  

Informationssökning X X X 

Demokratiskt 

verktyg 

- - X 

Digial kompetens X X - 

Metakognition - (X) - 

Källkritik X X X 

Källa: Författaren. 

IK = Informationskompetens, MK = Medienkompetenz, U(W)I = Umgang mit (Wissen und) 
Informationen, HMK = Historische Methodenkompetenz.  

Dessa begrepp, Medienkompetenz, Umgang mit (Wissen und) Information och 

Historische Methodenkompetenz visar att uppfattningar om 

informationskompetens som en helhet finns representerade i LPG8.  

Ovan diskuterade begrepp ges i ämnesplanen flera betydelser som enligt Ripa 

(2012, s. 52) associeras med informationskompetens i den svenska 

grundskolekontexten. Att dessa begrepp används istället för 

informationskompetens tyder på att begreppet Informationskompetenz inte trängt in 

i begreppsvärlden kring det bayerska gymnasiet. 
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6.1.2. Gy2011 

 

Gy2011 saknar motsvarigheter till begreppen Medienkompetenz och Umgang mit 

Informationen däremot förekommer begreppet historisk metod med en betydelse 

liknande den hos informationskompetens. Begreppet definieras i ämnesplanen för 

historia med följande ordalydelse: ”Det (att arbeta med historisk metod, författarens 

anmärkning) innebär att eleverna ska ges möjlighet att söka, granska, tolka och 

värdera olika typer av källor samt använda olika teorier, perspektiv och verktyg som 

förklarar och åskådliggör historiska förändringsprocesser” (Skolverket 2011, s. 66). 

I denna definition finns två av Ripas komponenter representerade, källkritik (tolka 

källor) och informationssökning (söka källor). I ämnesplanen för 

samhällsvetenskap förekommer även uttrycket kritiskt förhållningssätt i en 

betydelse liknande den hos informationskompetens. ”Det omfattar förmåga att söka, 

strukturera och värdera information från olika källor och medier samt förmåga att 

dra slutsatser utifrån informationen” (Skolverket 2011, s. 143). 

Ett kritiskt förhållningssätt innebär enligt detta stycke förmågan att söka och 

värdera information vilket motsvarar två av Ripas komponenter, källkritik och 

informationssökning.  

 

Tabell 2: Redovisning av förhållandet mellan undersökta begrepp i Gy2011 och 
informationskompetens utifrån gemensamma komponenter. 

IK (Ripa 2012) HM  KF 

Informationssökning X X 

Demokratiskt verktyg - - 

Digital kompetens - - 

Metakognition - - 

Källkritik X X 

Källa: Författaren.  

IK = Informationskompetens, HM = Historisk metod, KF = Kritiskt förhållningssätt. 

 

Denna undersökning tyder följaktligen på att de av Ripa framhävda funktionerna 

av informationskompetens inte betraktas som en enhet i Gy2011:s begreppsvärld i 

samma utsträckning som i LPG8, vilket emellertid inte behöver betyda att övriga 

funktioner inte existerar som enskilda begrepp i Gy2011.  
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6.1.3. Sammanfattning 

 

Begreppet informationskompetens förekommer varken i Gy2011 eller LPG8. 

Genom en närläsning av källmaterialet har fem begrepp med flera komponenter 

gemensamma med informationskompetens lyfts fram. I följande tabell redovisas ett 

semantiskt fält med kopplingar till informationskompetens.  

Tabell 3: Redovisning av förhållandet mellan undersökta begrepp i LPG8 och Gy2011 och 
informationskompetens utifrån gemensamma komponenter. 

IK (Ripa 2012) MK  U(W)I HMK HM  KF  

Informationssökning X X X X X 

Demokratiskt 

verktyg 

- - X - - 

Digital kompetens X X - - - 

Metakognition - (X) - - - 

Källkritik X X X X X 

Källa: Författaren 

IK = Informationskompetens, MK = Medienkompetenz, U(W)I = Umgang mit (Wissen und) 
Information, HM = Historische Methodenkompetenz/Historisk metod, KF = Kritiskt 
förhållningssätt. 

 

Som framgår av tabellen har varken något begrepp i LPG8 eller Gy2011 alla av 

Ripa framförda betydelser av informationskompetens. Sålunda kan vi inte tala om 

synonymer till informationskompetens i det undersökta källmaterialet men vi kan se 

att vissa begrepp har flera likheter med den definition av informationskompetens 

som använts här.  

De bayerska begreppen Historische Methodenkompetenz, Medienkompetenz 

och Umgang mit (Wissen und) Information minst tre betydelser gemensamma med 

informationskompetens. De två diskuterade begreppen från Gy2011, historisk 

metod och kritisk förhållningssätt har informationssökning och källkritik 

gemensamt med informationskompetens medan övriga betydelser inte verkar finnas 

närvarande.  

Av dessa resultat kan slutsatsen dras att tanken om informationskompetens som 

en enhetlig kompetens förefaller vara tydligare representerad i LPG8:s 

begreppsvärld än i den svenska gymnasieskolan. Visserligen finns även i Gy2011 

begrepp med flera av Ripas kategorier, dessa används emellertid för högst två av 

dessa.  
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 6.2. Textanalys 

Under följande sju punkter kommer relevanta textställen i Gy2011 och LPG8 att 

diskuteras i samband med de sju kategorierna i Bruces modell för 

informationskompetens. Varje punkt följs av en kort jämförande sammanställning. 

 

6.2.1. Information Technology Conception / Teknikorienterad uppfattning 

Denna uppfattning likställer informationskompetens med förmågan att kunna 

använda sig av informationsteknik för att utföra informationssökningar och för att 

kunna kommunicera information.  

Informationstekniken är central för denna uppfattning men 

informationsanvändningen perifer. Informationen ses som en objektiv företeelse 

utanför informationsanvändarens inflytande (Bruce, 1997, s. 118 f.).  

 

6.2.1.1. Gy2011 

 

Under kapitlet Skolans värdegrund och uppgifter tar den svenska läroplanen upp 

det moderna samhällets nya krav på den enskilda människan i studier och arbete. 

Här framhävs bl.a. teknikens utveckling, globaliseringen och 

miljöförstöringens påverkan på vår tillvaro och studierna vid gymnasiet får rollen 

att hjälpa eleverna att fungera i detta samhälle (Skolverket 2011, s. 7).  

Av gymnasiets Övergripande mål och Riktlinjer framgår att eleverna vid 

gymnasiets slut skall kunna använda ”modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket 2011, s. 10). 

Förmågan att använda sig av modern teknik, till vilket IT får anses höra, för 

kunskapssökande och kommunikation fastslås alltså som ett mål med all 

gymnasieundervisning.  

I de enskilda ämnesplanerna är emellertid denna aspekt företrädd i olika mån. 

I ämnesplanen för matematik fastslås att matematiken p.g.a. IT:s utveckling 

används i allt mer komplexa situationer och att eleverna i undervisningen ska ”ges 

möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik, digitala medier och 

även andra verktyg som kan förekomma inom karaktärsämnena” (Skolverket 

2011, s. 90). 

Däremot görs ingen uttrycklig koppling till förmågan att använda digital teknik 

för informationssökning, även om det är möjligt att denna kompetens är 

underförstådd i ”förmåga att använda digital teknik”.  

I naturkunskap, det andra undersökta naturvetenskapliga ämnet, är 

informationssökningens roll i digital teknik däremot explicit betonad. Som ämnets 

syfte fastlås att ”Undervisningen ska ge eleven möjlighet att använda digital teknik 
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och andra verktyg för att söka och uppnå kunskaper i naturvetenskap” (Skolverket 

2011, s. 126). 

Även inom de samhällsvetenskapliga ämnena spelar IT en stor roll. 

Ämnesplanen för samhällskunskap fastslår att i undervisningen eleverna skall ges 

möjligheten ”att uttrycka kunskaper och uppfattningar såväl muntligt somskriftligt 

samt med hjälp av modern informations teknik” (Skolverket 2011, s. 143).  

En liknande formulering finns i ämnesplanen för historia, enligt vilken i 

undervisningen ”eleverna ges möjlighet att presentera resultatet av sitt arbete med 

hjälp av varierande uttrycksformer, såväl muntligt som skriftligt samt med hjälp av 

modern informationsteknik” (Skolverket 2011, s. 66). 

I ämnesplanerna både för samhällskunskap och historia ligger fokus på att 

kunna presentera och uttrycka sig med hjälp av IT, med Bruces ord att kunna 

kommunicera med hjälp av IT.  

I ämnesplanerna för de två språkvetenskapliga ämnesplanerna, svenska och 

engelska, saknas tydliga referenser till IT och modern teknik. 

6.2.1.2. LPG8 

 

I kapitlet Unterricht und Lebensbezug säger den Bayerska läroplanen att eleverna 

skall kunna använda sig av ”metoder och strategier för att självständigt förvärva 

kunskap” (BStMUK 2009a, s. 9).5 Som ett exempel på sådana metoder och 

strategier förekommer i LPG8 det ämnesövergripande arbetsfältet ”användning av 

moderna medier och IT” (BStMUK 2009a, s. 10).6  

I de enskilda ämnesplanerna spelar modern teknik en varierande roll. I 

ämnesplanen för matematik förekommer inga tydliga referenser till modern teknik. 

I ämnesplanerna för biologi, fysik och kemi, görs tydliga kopplingar till modern 

teknik, dock ligger här fokus framförallt på dessa tre ämnens värde för de tekniska 

framstegen medan informationsanvändning inte diskuteras.  

Enbart i ämnesplanen för fysik framhävs värdet av kunskap i datoranvändning, 

då för att kunna utföra experiment och som ett verktyg för modellbildning.  

I de samhällsvetenskapliga och språkvetenskapliga ämnena förekommer få 

hänvisningar till modern teknik. 

Att förmågan att kunna handskas med IT för informationssökning och -

kommunikation till stor del saknas i de enskilda ämnesplanerna kan förklaras med 

att i det bayerska gymnasiet det enskilda ämnet, Informatik, tar upp framförallt de 

tekniska aspekterna av IT. Ämnets uppgift definieras till att ”förmedla en 

systematisk och varaktig baskunskap till eleverna, vilken inte inskränker sig till 

                                                 

 
5 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
6 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
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enbart praktiska färdigheter, beträffande de informationsteknologiska systemens 

funktion, inre struktur, möjligheter och gränser” (BStMUK 2009g, s. 1).7 

Ämnet skall sålunda göra eleverna medvetna om hur IT kan användas. Ämnet 

är emellertid inte enbart låst till tekniska aspekter utan tar även upp Umgang mit 

Information, vilket diskuterats under punkt 6.1 Begreppet informationskompetens.  

 

6.2.1.3. Jämförelse 

Vid en jämförelse av de svenska och bayerska styrdokumenten framgår att Gy 2011 

förlägger förvärvet av kompetenser inom IT till de undersökta naturvetenskapliga 

och samhällsvetenskapliga ämnena medan i LPG8 referenser till IT till stor del 

saknas i de enskilda ämnesplanerna på bekostnad av det enskilda ämnet Informatik.  

Båda systemen har sina för- och nackdelar; om användningen av IT förs till de 

enskilda ämnena får eleverna större möjligheter att använda IT inom det enskilda 

ämnet och därmed förbinda tekniska kunskaper med de ämnesteoretiska. Samtidigt 

möjliggör ett koncentrerat studium av IT, som i fallet Informatik, att eleverna kan 

specialisera sig på de tekniska aspekterna, med den nackdelen att kopplingen till 

övriga ämnen försvinner och möjligheten att öva sig i användningen av de tekniska 

färdigheterna inom de enskilda ämnena går förlorad. Emellertid måste betonas att 

båda skolsystemen ger båda möjligheter.  

Exempelvis framgår av LPG8 att tydliga kopplingar skall göras mellan 

Informatik och Natur und Technik, ”natur och teknik”, vilket är en övergripande 

naturkunskap, vilken läses innan eleverna börjar läsa de enskilda 

naturvetenskapliga ämnena. Likaså finns i det svenska gymnasiet flera ämnen vilka 

behandlar teman liknande de i Informatik, t.ex. dator och kommunikationsteknik. 

Dessa ämnen utgör emellertid inte kärnämnen och ges sålunda inte inom alla 

program. 

 

6.2.2. Information source Conception / Källorienterad uppfattning 

 

Bruces andra kategori ser informationskompetens som förmågan att finna 

information i, känna till och förstå informationskällor. Detta perspektiv skiljer sig 

från det teknikorienterade genom att fokus här inte ligger på användningen av IT 

för att nå information, utan på att känna till källor och erhålla information utifrån 

dessa.  

Kategorin skiljer sig från den processorienterade uppfattningen genom att den 

inte tar hänsyn till behovet av informationen.  

 

                                                 

 
7 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
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6.2.2.1. Gy2011 

 
I Gy2011 förekommer den källorienterade uppfattningen i nära förbindelse med den 

processorienterade och även med Bruces senare kategorier. Exempelvis 

förekommer i skolans uppdrag och mål följande stycke: ”Eleverna ska också kunna 

orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb 

förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir 

därför viktig” (Skolverket 2011, s. 7).  

I detta stycke behandlar läroplanen det moderna informationssamhället i vilket 

mängden information är svåröverskådlig. Som hjälpmedel slår läroplanen fast att 

elevernas förmåga att finna och tillägna sig kunskap, vilket här torde likställas med 

betydelsen information as knowledge, är viktig.  

Att finna kunskap kan tolkas som processorienterat i den meningen att 

erhållandet av kunskap ses som målet för en process. Stycket kan emellertid även 

förstås som elevernas möjlighet att ha tillgång till och extrahera information från 

källor och kan sålunda betraktas som ett källorienterat förhållningssätt.  

En mer direkt källorienterad uppfattning finns i Gy2011:s Övergripande mål 

och riktlinjer av vilka att eleverna skall erhålla förmågan att använda sig av kultur 

som källa för information (Skolverket 2011, s. 9). 

I ämnesplanen för engelska förekommer det källorienterade förhållningssättet i 

följande stycke: ”Undervisningen ska dra nytta av omvärlden som en resurs för 

kontakter, information och lärande samt bidra till att eleverna utvecklar förståelse 

av hur man söker, värderar, väljer och tillägnar sig innehåll från olika källor för 

information, kunskaper och upplevelser” (Skolverket 2011, s. 53). 

Här förekommer, vid sidan av flera andra av Bruces kategorier, förmågan att 

tillägna sig innehåll från informationskällor av olika slag. Stycket visar återigen på 

de nära kopplingar som finns mellan Bruces kategorier; här förekommer även det 

processinriktade förhållningssättet och det kunskapsorienterade.  

Likaså i ämnet svenska förekommer det källorienterade förhållningssättet 

tillsammans med andra förhållningssätt. Ämnesplanen säger att undervisningen ska 

”bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och 

kritiskt granskar information från olika källor” (Skolverket 2011, s. 160). 

Intressant nog förekommer det källorienterade förhållningssättet inte alls i 

ämnesplanerna för de naturvetenskapliga ämnena. I de samhällsvetenskapliga 

ämnena är det källorienterade förhållningssättet tydligt. Både i samhällskunskap 

och historia förekommer uttrycket att kunna tolka källor.  

 



 

 

38 

6.2.2.2. LPG8 

 

I LPG8 förekommer det källorienterade förhållningssättet inte uttalat i de 

övergripande målen. Visserligen förekommer förmågor som Recherche von 

Informationen ”efterforskning efter information”, och Informationsbeschaffung 

”anförskaffning av information”, i vilka kunskap om informationskällor utgör en 

viktig del, som mål för gymnasiet.  

Förmågan att känna till och kunna extrahera information ur informationskällor 

behandlas emellertid inte som ett enskilt mål.  

Ett exempel på den källorienterade uppfattningen återfinns emellertid i 

ämnesplanen för historia av vilken framgår att i undervisningen ”eleverna möter 

olika slags källor och passande metoderna för att utvärdera dem” (BStMUK 

2009f, s. 3).8 

I detta stycke ligger fokus på de historiska källorna. Eleven lär sig enligt 

ämnesplanen under studiernas gång om källor av olika slag och möter de 

analysmetoder som passar för dylika källor. I ämnesplanen för tyska förekommer 

målet Lesekompetenz, ”läskompetens“, till vilket förmågan att kunna erhålla 

information ur texter och andra mediala skildringar förs. Av denna framgår att 

eleverna utvecklar sin läskompetens ”genom att förvärva strategier av många slag 

för att läsa och förstå texter och mediala framställningar. [...] Den information de 

erhållit förbinder eleverna med sina tidigare kunskaper och bearbetar den 

produktiv” (BStMUK 2009d, s. 2).9 

I ämnesplanen för Moderne Fremdsprachen under rubriken Lernbereich 

Umgang mit Texten und Medien, ”undervisningsområdet hantering av texter och 

medier”, framkommer att eleverna skall utveckla sin läsförmåga genom arbete med 

såväl texter som andra medier. Till skillnad från i ämnesplanen för tyska betonas 

emellertid inte uttryckligen förmågan att erhålla information ur dessa, även om det 

kan ses som ett underförstått mål med all till utvecklad läseförmåga syftande 

utbildning.  

I de naturvetenskapliga ämnena är den källorienterade uppfattningen relativt 

sparsamt företrätt. Förmågan att kunna handskas med källor reduceras till att kunna 

läsa av och tolka tabeller, grafiska skildringar och andra modeller. Exempel på detta 

finns i ämnesplanen för matematik. I denna fastslås som mål att eleven skall kunna 

”hämta data ur tabeller och grafiska framställningar, tolka och värdera dessa och 

grafiskt redovisa egna resultat” (BStMUK 2009h, s. 2).10  

I detta stycke framhävs sålunda värdet av att eleven kan förstå och tolka 

informationskällor, i detta fall i form av exempelvis matematiska tabeller. I övriga 

naturvetenskapliga ämnen saknas emellertid tydliga tecken på denna uppfattning. 

                                                 

 
8 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
9 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
10 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
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6.2.2.3. Jämförelse 

 

Den källorienterade uppfattningen är, liksom Ripa (2012, s. 30) visar, nära 

förbunden till den första kategorin då, i båda uppfattningar, förmågan att finna och 

förhålla sig till informationskällor är viktig.  

Även den processorienterade uppfattningen påminner om den källorienterade 

då en lyckad informationsprocess förutsätter kunskap i någon mån om källor. Av 

denna anledning kan relevanta citat i de båda undersökta läroplanerna delvis tolkas 

som exempel på flera av Bruces kategorier.  

I redovisningen ovan av exempel på den källorienterade uppfattningen har jag 

emellertid i högsta möjliga mån fört fram textställen vilka behandlar förmågan att 

känna till och/eller kunna använda sig av informationskällor, vilka visar på vissa 

skillnader i de båda ländernas läroplaner.  

I den svenska läroplanens övergripande mål finns den källorienterade 

uppfattningen representerad, dels i form av mera mångtydiga formuleringar kring 

elevernas förmåga att finna och tillägna sig kunskap, men även i att eleverna skall 

kunna använda litteratur och annan kultur som källa för information. Denna 

uppfattning saknas emellertid i LPG8:s övergripande mål.  

Även i de enskilda ämnesplanerna är den källorienterade uppfattningen 

tydligare representerad i Gy2011 än LPG8. Sålunda finns kunskap om källor som 

mål i både de språkvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnesplanerna, 

medan i LPG8 enbart ämnesplanen för historia diskuterar användningen av källor. 

I LPG8:s språkvetenskapliga ämnesplaner förekommer emellertid 

utbildningsmålet Lesekompetenz delvis som en beteckning för att handskas med 

olika källor, då det syftar till att eleverna skall kunna ta till sig av och förstå 

innehållet i olika typer av medier.  

I båda Gy2011 och LPG8 saknas till stor del förmågan att handskas med 

informationskällor som mål i de naturvetenskapliga ämnesplanerna. Målet i LPG8:s 

ämnesplan för matematik att eleven skall kunna läsa av och tolka tabeller kan 

emellertid ses som ett exempel på den källorienterade uppfattningen.  

 

6.2.3. Information Process Conception/Processorienterad uppfattning 

 

Den processorienterade uppfattningen fokuserar på förmågan att kunna utföra en 

process för att erhålla information. Konceptet är nära kopplat till det källorienterade 

förhållningssättet medan teknik enbart fungerar som ett hjälpmedel för att kunna 

utföra informationsprocessen.  
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Bruce beskriver den processorienterade uppfattningen som processen: 

”Knowledge gap or novel situation – implement process – action, solution or 

decision” (1997, s. 129).  

Informationsprocessen utförs sålunda för att hitta lösningen på ett problem och 

påminner därmed tydligt om informationssökning samt det i LPG8 ofta 

förekommande begreppet Informationsbeschaffung, vilket kan översättas med 

”anförskaffning av information”.  

 

6.2.3.1. Gy2011 

 
I Gy2011:s övergripande mål framgår det att eleven vid gymnasiets slut skall kunna 

”använda bok- och bibliotekskunskap och modern teknik som ett verktyg för 

kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket 2011, s. 10). 

 I ordet kunskapssökande kan flera av begreppet kunskaps betydelser 

förekomma. En person kan i livet söka efter färdigheter, förtrogenhet, fakta och 

förståelse. Med tanke på styckets praktiska kontext där det talas om bok- och 

bibliotekskunskap och modern teknik som verktygen varmed kunskapssökandet 

skall bedrivas, förefaller enbart kunskap i betydelsen fakta passa in, färdigheter, 

förståelse och förtrogenhet kan inte sökas efter genom en informationsprocess, 

däremot fakta vilka kan ligga till grund för dessa andra former av. 

Förtrogenhet med informationsprocesser är emellertid inte fokus för det 

övergripande målet. Eleven skall kunna använda sig av bok- och bibliotekskunskap 

och modern teknik med flera syften, däribland informationsprocesser, inte lära sig 

informationsprocesser och får sålunda ses som teknikorienterad.  

Även om informationsprocesser i Gy2011 bara delvis fastslås som mål 

återkommer i olika former den processorienterade uppfattningen i de enskilda 

ämnesplanerna. I ämnesplanen för naturvetenskap fastslås som undervisningens 

mål att ge eleverna ”möjlighet att använda digital teknik och andra verktyg för att 

söka och uppnå kunskaper i naturvetenskap” (Skolverket 2011, s. 126). 

Detta stycke är inte lika teknikcentrerat, utan här utgör digital teknik ett verktyg 

bland flera genom vilket kunskap kan sökas och uppnås. I det andra 

naturvetenskapliga ämnet, matematik, saknas emellertid förmågan att förvärva 

information som ämnesmål, varför den processorienterade uppfattningens existens 

inte kan beläggas i denna ämnesplan. 

I de båda språkvetenskapliga ämnesplanerna, svenska och engelska, fastslås att 

eleverna skall lära sig hur man söker information tydligast framträder det 

sökprocessorienterade förhållningssättet emellertid i de båda 

samhällsvetenskapliga ämnena, historia och samhällskunskap. I historia utgör 

informationssökning en del av den historiska metoden. Enligt Gy2011:s ämnesplan 
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i historia utgörs historisk metod bl.a. av att ”söka […] olika typer av källor” 

(Skolverket 2011, s. 66).  

Att kunna utföra informationsprocesser återkommer i ämnesplanens lista över 

konkreta mål för ämnet. Av dessa framgår att eleven skall ha ”förmåga att söka, 

granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera 

resultatet med varierande uttrycksformer” (Skolverket 2011, s.67). 

Även i ämnesplanen för samhällskunskap spelar informationssökning och 

andra informationsprocesser en viktig roll. Som ämnets syfte fastslås bl.a. att 

utveckla förmågan att söka information och i undervisningen skall vidare enligt 

ämnesplanen eleverna få möjligheten att öva sig i metoder för att samla information. 

I de uttryckliga målen förekommer likaså informationssökning, tillsammans med 

kritisk analys av information som målet att eleven skall utveckla ”förmåga att söka, 

kritiskt granska och tolka information från olika källor samt värdera källornas 

relevans och trovärdighet” (Skolverket 2011, s. 144).  

Av dessa exempel framgår att den processorienterade uppfattningen av 

informationskompetens är väl företrädd i de båda samhällsvetenskapliga 

ämnesplanerna vilken både ser förmågan att finna information som ett viktigt 

utbildningsmål och som en vital del av ämnet.  

6.2.3.2. LPG8 

 

I LPG8 betecknas förmågan att kunna utföra lyckade informationsprocesser som en 

ämnesövergripande kompetens. Under delkapitlet Fächerübergreifendes Lernen 

und überfachliche Kompetenzen ”ämnesövergripande lärande och 

ämnesövergripande kompetenser”, beskriver läroplanen färdigheter vilka är av 

nytta för läroplanens enskilda ämnen.  

Under underrubriken kooperative Arbeitsfelder, ”kooperativa arbetsfält”, 

förekommer frasen ”Recherche von Information” ”informationssökning” och under 

underrubriken überfachliche Kompetenzen, ”ämnesövergripande kompetenser” 

framhävs Informationsbeschaffung, ”att samla in information”, som en för alla 

ämnen viktig metodkompetens.  

Informationssökningens viktiga roll som metodkompetens återkommer i de 

språkvetenskapliga och samhällsvetenskapliga ämnesplanerna. Ämnesplanen för 

tyska fastslår som ämnets bidrag till utbildningen bl.a. att det ”hjälper eleverna att 

hantera information, utveckla sin fantasi och lösa problem på ett kreativt sätt” 

(BStMUK, 2009d, s. 1).11  

För problemlösning är informationssökningsprocessen viktig och i en modell 

över ämnets mål och innehåll förekommer också Informationsbeschaffung, 

”anförskaffning av information”. 

                                                 

 
11 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
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I ämnesplanen för engelska förekommer det sökprocessinriktade 

förhållningssättet inte, däremot förs i den ämnesövergripande läroplanen för 

moderne Fremdsrpachen anförskaffandet av information fram som en grund för 

mediekompetens, vilken eleverna skall erhålla i undervisningen (BStMUK, 

2009i, s. 3).  

I de tre naturvetenskapliga ämnenas, matematik, biologi och kemi, 

ämnesplaner, saknas tydliga referenser till det sökprocessorienterade 

förhållningssättet. I ämnesmålen för fysik fastslås emellertid att eleverna skall 

behärska ”Umgang mit Wissen und Information, (nödvändigheten av och 

metodiken bakom det livslånga lärandet, anförskaffning, kvalitetsvärdering och 

vidarebearbetning av information[...]) (BStMUK, 2009j, s. 2).12 

Här förekommer, tillsammans med flera andra av Bruces högre kategorier vilka 

senare kommer att diskuteras, även anförskaffning av information, d.v.s. eleven 

skall kunna utföra informationsprocesser. 

I ämnesplanerna för de två samhällsvetenskapliga ämnena samhällskunskap 

och historia är det processorienterade synsättet tydligt närvarande. I ämnesplanen 

för historia ses informationssökning som en del av historisk metod. Även i 

samhällskunskap ses informationssökning som en viktig kompetens. I ämnesplanen 

fastslås bl.a. att eleverna skall öva sig i att söka information. 

 

6.2.3.3. Jämförelse 

 

Både Gy2011 och LPG8 framhåller i de ämnesövergripande målen att eleverna skall 

utveckla förmågan att själva kunna söka efter information och lösa uppgifter. I 

ämnesplanerna för framförallt de samhällsvetenskapliga ämnena får förmågan att 

hitta information stor betydelse och förs i ämnesplanerna för historia till den 

historiska metoden. Att kunna söka information förs även till de språkvetenskapliga 

ämnenas mål.  

Informationssökning finns även representerat i vissa naturvetenskapliga 

ämnesplaner, naturvetenskap i Gy2011 och fysik i LPG8, även om den saknas i 

flertalet av dessa. Vid en kvalitativ jämförelse av relevanta textställen kan vissa 

skillnader iakttas.  

Sålunda ligger i Gy2011:s mål rörande informationssökning stor fokus på att 

använda sig av kunskaper och teknik för detta medan i LPG8:s mål förmågan att 

utföra informationsprocesser visserligen ses som en viktig ämnesövergripande 

metodkompetens, men vad den egentligen består av kommenteras inte.  

 

                                                 

 
12 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
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6.2.4. Control Conception / Kontrollorienterad uppfattning 

 

I denna uppfattning är kontroll kännetecknet för informationskompetens. Ripa 

(2012, s. 31) likställer det kontrollorienterade förhållningssättet med källkritik 

vilket emellertid enligt Bruce inte är ett utmärkande drag för detta förhållningssätt. 

Med kontroll över information avser Bruce inte en kritisk analys av denna utan att 

information är organiserad på ett sådant sätt att den finns tillgänglig på ett effektivt 

vis.  

Informationskontrollen kan ske på flera sätt, Bruce studie räknar upp lagring av 

information med hjälp av hjärna, olika typer av fysisk arkivering och elektroniska 

databaser (Bruce, 1997, s. 132). 

 

6.2.4.3. Gy2011 

  

I Gy2011 förekommer detta synsätt sparsamt. Medan att kunna finna och använda 

information och kunskap betecknas som mål med gymnasiets utbildning, förefaller 

kontroll över information spela en undanskymd roll. Sålunda förekommer 

informationsorganisation inte i de övergripande målen för Gy2011.  

Även i de enskilda ämnesplanerna förekommer kunskap i 

informationsorganisation ofta inte. Enbart två av de undersökta ämnesplanerna, den 

för svenska och den för samhällskunskap, tar uttryckligen upp detta som mål med 

undervisningen. 

I ämnesplanen för samhällskunskap framgår att eleven skall utveckla förmågan 

att söka, strukturera och värdera information med ursprung i olika källor och medier 

(Skolverket 2011, s. 143). Den här förekommande frasen ”strukturera […] 

information från olika källor och medier” visar på att en förmåga i 

informationskompetens som påminner om Bruces kontrollorienterade synsätt finns 

som utbildningsmål. Enligt Gy2011 kan strukturering av information hjälpa eleven 

att klara sig i informationsflödet. Genom strukturering av information blir den 

överskådlig, tillgänglig och kontrollerad.  

I ämnesplanen för svenska återfinns ett relevant ställe för denna uppfattning i 

ämnesplanens förklaring av dess syfte. Denna säger undervisningen även ska ”bidra 

till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt 

granskar information från olika källor” (Skolverket 2011, s. 160). 

Med att i undervisningen eleven skall utveckla kunskaper om hur man 

sammanställer information med olika ursprung förstår jag här att eleven skall lära 

sig hur den kan samla ihop information med olika ursprung och organisera denna. 

Detta motsvarar inte Bruces tre exempel på informationskontroll men utgör trots 
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detta ett slags organisation av information då den görs mera tillgänglig i sitt 

sammanställda format.  

 

6.2.4.2. LPG8 

 

Den kontrollorienterade uppfattningen i betydelsen informationsorganisation finns 

uttryckt i LPG8:s övergripande mål, av vilka framgår att eleverna skall öva sitt 

minne emedan ”förmågan att bemästra problemställningar av ett nytt slag inte är 

tänkbar utan förmågan att snabbt och precist kunna vända sig till en så stor 

ansamling av specifika kunskaper och modellartade föreställningar som möjligt” 

(BStMUK 2009a, s. 9).13 Enligt LPG8 är alltså en informationsorganisation i form 

av ett gott minne en förutsättning för att eleven skall kunna handskas med nya 

problemsituationer.  

Som ett av tyskämnets mål fastslår LPG8 att ”tillägna sig kunskap, organisera 

och bearbeta denna” (BStMUK 2009d, s. 10).14 Hur detta skall uppnås i praktiken 

och vad det egentligen innebär diskuteras emellertid inte.  

Medan det i ämnesplanen för engelska saknas tydliga hänvisningar till det 

kontrollorienterade förhållningssättet, beskrivs i ämnesplanen för Moderne 

Fremdsprachen förmågan att kunna strukturera som en indirekt följd av arbetet med 

att uttrycka sig i text på främmande språk: ”Vidare utvecklar de därigenom såväl 

sina språkliga färdigheter som sin förmåga till logiska tankegångar och tydlig 

strukturering” (BStMUK 2009i, s. 2).15 Informationskontroll förekommer alltså 

som en följd av ämnet och utgör en motivering till ämnets existens: det utgör 

emellertid inte ett mål i sig. 

I ämnesplanen för historia förekommer uttrycket Gliedern von Datenmaterial, 

dvs. indelning av information som ett exempel på historisk metod, vilken eleven 

skall tillägna sig. Exakt vad som menas med Gliedern eller hur eleven skall lära sig 

detta, framgår emellertid inte. Det är emellertid tydligt att det rör sig om en form av 

informationsorganisation.  

I flera av de naturvetenskapliga ämnena spelar det kontrollorienterade 

förhållningssättet en viktig roll och där framhålls förmågan att kunna strukturera 

information och kunskaper som en viktig förmåga. I exempelvis ämnesplanen för 

kemi, och med liknande ordalag i den för biologi, framhålls värdet av struktur, här 

i form av att eleverna lär sig baskoncepten inom ämnet och att föra företeelser till 

dessa (BStMUK 2009c, s. 2; BStMUK 2009b, s. 2). 

Ämnesplanen i matematik framhåller likaså förmågan att kunna strukturera 

sakförhållanden som ett av ämnets syften (BStMUK 2009h, s. 3). I dessa exempel 

                                                 

 
13 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
14 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
15 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
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från naturvetenskapliga ämnen rör det sig om att organisera information med hjälp 

av filter i form av grundläggande koncept inom ämnena. 

 

6.2.4.3. Jämförelse 

 

I Gy2011 är den kontrollorienterade uppfattningen visserligen närvarande, men ges 

varken en särskilt betydande roll eller en tydlig definiering. Uppfattningen 

förekommer inte i de övergripande målen och är bara representerad i vissa enskilda 

ämnesplaner. I jämförelse med Gy2011 får i LPG8 kontroll över information en 

större roll i form av minnesträning vilket fastslås som en viktig färdighet för alla 

ämnen.  

I de enskilda ämnena finns vissa paralleller mellan de båda läroplanerna i fråga 

om de enskilda ämnena. Sålunda framhålls i de båda modersmålsämnena värdet av 

att kunna strukturera information.  

I de samhällsvetenskapliga ämnena förekommer den kontrollorienterade 

uppfattningen i den svenska ämnesplanen för samhällskunskap och i den tyska för 

historia där kopplingen till historisk metod framhålls. Att förmågan att strukturera 

information inte förekommer i den svenska ämnesplanen för historia får ses som 

uppseendeväckande, då historisk metod förutsätter en organisering av insamlat 

material.  

Till skillnad från Gy2011 är i LPG8 det kontrollorienterade förhållningssättet 

tydligt företrätt inom de naturvetenskapliga ämnena. Förmågan att kunna 

strukturera information ses här som ett mål i utbildningen medan de svenska 

ämnesplanerna inte tar upp dessa aspekter. 

I de undersökta delarna av både Gy2011 och i LPG8, med undantag för 

diskussionen av minnesträningens värde, förekommer vidare inte hänvisningar till 

hur eleverna skall lära sig informationsorganisation eller av vilket slag. De av Bruce 

framförda praktiska exemplen på hur informationsorganisation kan gå till, med 

hjälp av hjärna, arkivskåp och databaser, har ingen motsvarighet i läroplanerna utan 

informationsorganisationen förblir ett abstrakt begrepp.  

Vidare måste betonas att avsaknaden av informationsorganisation i vissa 

ämnesplaner i LPG8 kan förklaras med att de båda ämnena Informatik del behandlar 

informationsorganisation.  
 

6.2.5. The Knowledge Construction Conception / Kunskapsbyggande uppfattning 

 

Denna uppfattning ser informationskompetens som förmågan att kunna använda 

information för att skapa en kunskapsbas. Enligt Bruce är denna uppfattning tydligt 

avgränsad från de föregående kategorierna genom att information här övergår från 
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att vara objektiv till subjektiv i samband med att den blir en del av 

informationsanvändaren.  

Subjektets informationsanvändning i form av kunskapsskapande är här den 

viktigaste aspekten av informationskompetens. För att bygga upp en kunskapsbas 

behövs dels information men även kritisk analys av denna information vilket t.ex. 

framgår i en av Bruce intervjuad akademikers följande utsaga: ”I think it all boils 

down to the ability to look at that information critically and sift the wheat from the 

chaff” (Bruce 1997, s. 141).  

Sedan början av 2000-talets första årtionde har flera forskare till följd av 

informationssamhällets utveckling krävt att förmågan till att kritiskt analysera 

information och medier skall ses som grunden för all informationskompetens 

(Hapke 2007).  

6.2.5.1. GY2011 

Kopplingar till det moderna informationssamhället och behovet av en kritisk 

sållning i informationsflödet dras i Gy2011 i kapitlet skolans värde och uppgifter 

vilket fastslår att eleverna skall kunna orientera sig i en verklighet präglad av stora 

informationsmängder och snabb förändring och att ”deras förmåga att finna, 

tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att 

tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av 

olika alternativ” (Skolverket 2011, s. 7). Av detta stycke framgår att det är av stor 

vikt att eleverna kan tillägna sig och använda ny kunskap. Precis som i Bruces 

studie förekommer här den kritiska analysen i samband med 

kunskapsanvändningen. Man kan i detta stycke se ett samband mellan det moderna 

samhället och värdet av kritisk analys.  

Det moderna samhället beskrivs som komplext och med ett stort 

informationsflöde. För att kunna orientera sig i detta samhälle blir därför förmågan 

att kunna sålla bland information viktig. Bruce tar upp dessa aspekter av dagens 

samhälle kännetecknat av modern teknik och talar om ”challenges presented by 

information technology” (Bruce, 1997, s. 142). I Bruces studie beskrivs hur 

mängden tillgänglig information gör människor tvungna att strunta i vissa källor 

snarare än att göra ett aktivt urval.  

Ripa (2012, s. 32) visar att liknande problem diskuterades även rörande den 

svenska grundskolan i SOU 1997: 21 vilken slog fast att ”ny teknik ändrar 

möjligheterna att skaffa information, vilket gör att problemet att utnyttja 

information för att skapa kunskap blir allt tydligare” (SOU 1997: 21, s. 9). 

Olika former av kritisk analys, som källkritik och annan granskning 

förekommer i flera av skolans övergripande mål. Exempelvis skall eleven kunna 

använda sina kunskaper för att ”kritiskt granska och värdera påståenden och 

förhållanden” (Skolverket 2011, s. 9) och ha ” förmåga[n] att kritiskt granska och 

bedöma det han eller hon ser, hör och läser för att kunna diskutera och ta ställning 
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i olika livsfrågor och värderingsfrågor” (Skolverket 2011, s. 10). Kritisk analys 

förekommer vidare i de flesta undersökta enskilda ämnesplaner.  

I ämnesplanen för samhällskunskap tas återigen sambandet mellan 

informationssamhället och vikten av kritisk analys uttryckligen upp; i detta av rask 

förändring och stor informationsflöde kännetecknade samhälle behöver eleven 

utveckla ett kritiskt förhållningssätt (Skolverket 2011, s. 143). 

Värdet av att eleven utvecklar förmågan till ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot information återkommer i ämnets konkreta mål, där det fastslås att eleven 

skall få ”förmåga att söka, kritiskt granska och tolka information från olika källor 

samt värdera källornas relevans och trovärdighet (Skolverket 2011, s. 143).”  

Ämnesplanen för historia fastslår likaså som ämnets mål att eleverna skall ha 

förmågan att granska information.  

Enligt ämnesplanen i svenska skall eleverna lära sig hur man ”kritiskt granskar 

information från olika källor” (Skolverket 2011, s. 160) vilket även framgår av 

ämnets konkreta mål vilka säger att eleven skall ha ”förmåga att läsa, arbeta med, 

reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med 

utgångspunkt i det lästa” (Skolverket 2011, s. 161). 

Även engelskans ämnesplan fastslår att eleverna skall utveckla förståelse i att 

värdera information (Skolverket 2011, s. 63). 

I ämnesplanen för matematik spelar kritisk analys en betydligt mindre roll. 

Dock förekommer som ämnesmål att eleven skall kunna ”bedöma” matematiska 

resonemang, vilket får ses som en slags kritisk analys (Skolverket 2011, s. 90). 

Naturkunskap har enligt Gy2011 som syfte att hjälpa eleverna att kunna kritiskt 

värdera i frågor som rör naturkunskap vilket också förekommer i ämnets konkreta 

mål av vilka framgår att eleven skall ha ”Kunskaper om hur naturvetenskap 

organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning” 

(Skolverket 2011, s. 126).  

Det framgår följaktligen av Gy2011 att den kunskapsbyggande uppfattningen 

av informationskompetens är närvarande i både språkliga, samhällsvetenskapliga 

och naturvetenskapliga ämnesplaner, framförallt i form av att såväl källkritik som 

förmågan att använda sig av material som genomgått en kritisk analys framhävs 

som vitala kunskapsmål i ämnesplanerna.  

 

 

 

6.2.5.2. LPG8 

I det första kapitlet av LPG8 fastslås att Recherce, Analyse und Aufbereitung von 

Information utgör ett för alla ämnen gemensamt arbetsfält. De två senare delarna 

av detta arbetsfält ”Analyse und Aufbereitung von Informationen”, vilka kan 

översättas med ”analys och bearbetning av information”, kan kopplas till den 
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kunskapsbyggande uppfattningen. Att kritiskt analysera information och använda 

sig av den är grundläggande aspekter av denna uppfattning av 

informationskompetens. 

Förmågan att kunna bedöma information återkommer även i det faktum att 

Urteilsfähigkeit, ”förmåga att kunna fälla ett omdöme” betecknas som en 

ämnesövergripande kompetens.  

Att kunna analysera information kritiskt förekommer som mål i flera av LPG8:s 

ämnesplaner. 

Förmågan att kunna analysera och värdera information ses som ett av 

tyskämnets syften: ”Eleverna utvecklar i kontakt med faktatexter och faktaböcker 

sin förmåga att analysera och värdera deras informationsinnehåll och 

argumentation” (BStMUK 2009d, s. 2).16 

Ett liknande synsätt framkommer i ämnesplanen för Moderne Fremdsprachen 

vilken fastslår som ett av ämnets bidrag till gymnasiet att den utvecklar elevens 

förmåga till Medien- och Präsentationskompetenz. Detta stycke har behandlats och 

finns översatt under punkt 6.1, och ger som exempel på dessa kompetenser 

förekommer förmågan att anförskaffa information, men även att målinriktat värdera 

den. 

I ämnesplanen för historia finns den kunskapsskapande uppfattningen 

representerad i form av den historiska metoden vilken bl.a. innefattar ”Auswerten 

von Datenmaterial” (BStMUK 2009f, s. 1) dvs. ”utvärdering av datamaterial”. 

Förmågan att kunna utvärdera historiska källor uppges i LPG8 hjälpa studenter att 

kunna utvärdera även moderna källor, detta genom att eleverna inom ämnet 

tillägnat sig kunskaper i distansering och medvetenhet om alla källors påverkan av 

sin tid. I ämnesplanen för samhällsvetenskap saknas tydliga referenser till analys av 

information eller den kunskapsskapande uppfattningen överlag.  

I de naturvetenskapliga ämnena märks den kunskapsbyggande uppfattningen 

exempelvis i LPG8:s förklaring av matematikens bidrag till utbildningen enligt 

vilken ”Den exakta och systematiska analysen av en frågeställning, vilken är 

nödvändig vid matematiska problem, bidrar till förmågan att utveckla en egen 

åsikt” (BStMUK 2009h, s. 1).17  

Här framgår att i det matematiska arbetet eleven får utvärdera resultatet av sina 

efterforskningar och att genom det exakta tillvägagångssättet eleven främjas i sin 

förmåga att skapa sig en egen åsikt utifrån detta. I målen för ämnet framgår att 

eleven skall lära sig att adekvat värdera resultat i en del av problemlösandet. 

Ämnesplanen i fysik betecknar kritische Urteilsfähigkeit ”kritisk 

omdömesförmåga” som en viktig kompetens för att kunna arbeta med fysikaliska 

frågor och att kunna göra kvalitativa värderingar av information utgör ett av ämnets 

                                                 

 
16 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
17 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
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mål. I beskrivningen av experiment som naturvetenskaplig metod i ämnesplanen 

för Kemi framkommer den kunskapsskapande uppfattningen: 

Det (experimentet, författarens anmärkning) kräver en precis frågeställning, exakt observation 
och fostrar till en tydlig och opartisk beskrivning av fenomen. Att analysera och tyda de 
erhållna resultaten främjar abstraktionsförmågan. Karakteristiskt för kemins tankesätt är därtill 
nödvändigheten av att förbinda en konkret observerbar nivå av ämnen och kemiska reaktioner 
med abstrakta modellföreställningar på mikronivå (BStMUK 2009c, s.1).18  

Här redovisas väl den uppfattningen som Bruces modell visar. Experimentets 

resultat måste, liksom i matematiken, analyseras, och därefter föras över till en 

teoretisk och abstrakt föreställningsvärld och därigenom övergå till att vara 

kunskap. Urteilsfähigkeit, ”omdömesförmåga” beskrivs vidare som ett av ämnets 

bidrag till den allmänna bildningen. Även i ämnesplanen för biologi förekommer 

analyserandet som en viktig del i experiment och försök.  

6.2.5.3. Jämförelse 

 

I både Gy2011 och LPG8 förekommer aspekter av den kunskapsskapande 

uppfattningen i både övergripande mål och i de enskilda ämnesplanerna. Båda 

läroplaner ser förmågan att kritiskt granska information och använda den för 

kunskapsbyggande som en ämnesövergripande kompetens vilken gymnasiets 

elever till följd av utbildningen skall förvärva.  

Både i Gy2011 och LPG8 är den kunskapsskapande uppfattningen 

representerad även i flertalet enskilda ämnesplaner och till skillnad från tidigare 

kategorier finns denna uppfattning även representerad i de flesta naturvetenskapliga 

ämnena. Ett undantag är ämnesplanen för samhällskunskap vilken inte uttryckligen 

betonar värdet av kritisk analys. Härigenom kan slutsatsen nås, att förmågan till 

kritisk analys och uppbyggandet av en kunskapsbas i såväl den svenska som den 

bayerska gymnasieskolan ses som en essentiell förmåga i alla ämnen.  

6.2.6. Knowledge Extension Conception / Kunskapsvinnande uppfattning 

 

Denna uppfattning ser informationskompetens som förmågan att kunna utvidga 

en redan existerande kunskapsbas. En informationskompetent person kan genom 

att applicera personliga perspektiv på tillägnad information nå nya insikter. Enligt 

Bruce är i denna kategori information en del av den enskilde personen och öppen 

för förändringar. 

Ripa hävdar att denna kategori tillsammans med kategori 5 och 7 blir 

problematisk i skolan, då de, för dessa kategorier, förutsatta förmågorna inte kan 

mätas och bedömas. 

                                                 

 
18 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
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De anspråk som här görs, att kunna integrera kunskaper i sig själv och sina tidigare erfarenheter 
för att på så sätt skapa vidare insikter och kunskaper, på sätt och vis kan likställas med 
(alternativt förutsätter) individuell mognad. Sådan kan givetvis varken mätas eller bedömas, 
likväl är den ju stor del i skolans syfte och mål – att lotsa barn till att uppnå tillräcklig mognad 
för att ta initierade beslut som vuxna (Ripa 2012, s. 34).  

Ripas likställande av Bruces 6:e och övriga högre kategorier med individuell 

mognad är emellertid missvisande. Även om det är rimligt att anta att ett barns 

förmågor utvecklas i takt med dess utbildning så utgör Bruces kategorier delvis 

ganska handfasta företeelser vilka, åtminstone enligt de här undersöka läroplanerna 

förväntas vara möjliga att lära. 

6.2.6.1. Gy2011 

 

I Gy2011:s kapitel om övergripande mål för gymnasiet finns en serie mål gällande 

kunskapsanvändning, av vilka framgår att eleven vid gymnasiets slut skall kunna 

”använda sina kunskaper som redskap för att – formulera, analysera och pröva 

antaganden och lösa problem – reflektera över sina erfarenheter och sitt eget sätt att 

lära – kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden och – lösa praktiska 

problem och arbetsuppgifter” (Skolverket 2011, s. 9). 

Detta överensstämmer i mitt tycke väl med den kunskapsutvidgande 

uppfattningen. Eleven skall kunna använda tillägnade kunskaper för olika syften. 

Att utvidga sin kunskapsbas behöver inte nödvändigtvis uppfattas som att enbart 

med hjälp av intuition nå fram till nya insikter utifrån en existerande kunskapsbas - 

flera av Bruces intervjuade framhåller det mystiska och oförklarliga i denna process 

- utan måste ses som en process vilken sker i samband med olika slags handlingar. 

Av stycket ovan framgår att eleven skall kunna använda kunskap som redskap 

exempelvis för att granska påståenden och för att lösa problem. I mitt tycke utgör 

sådana typer en form av kunskapsutvidgning och transformation av information, 

där nya insikter, t.ex. om en källas trovärdighet eller genom att en fråga kan 

besvaras, nås med hjälp av denna.  

I de enskilda ämnesplanerna förekommer förmågan att komma fram till nya 

insikter tydligt i ämnesplanen för historia, vilken fastslår att eleverna ska ”ges 

möjlighet att arbeta med historiska begrepp, frågeställningar, förklaringar och olika 

samband i tid och rum för att utveckla förståelse av historiska 

samhällsförändringar” (Skolverket 2011, s. 66). Av detta framgår att eleverna skall 

arbeta med förklaringar och samband för att utveckla förståelse av historiska 

skeenden. Om eleven själv skall lära sig se samband eller snarare lära sig att förstå 

tidigare kända förklaringar och samband framgår emellertid inte. 

I de konkreta målen för ämnet framgår emellertid att eleven även själv skall 

kunna ”dra slutsatser […] utifrån olika perspektiv” (Skolverket 2011, s.66). 

Även i ämnesplanen för samhällskunskap framhävs förmågan att kunna nå nya 

insikter utifrån existerande kunskap (Skolverket 2011, s. 143). 
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Det är sålunda tydligt att den kunskapsuppbyggande uppfattningen finns 

representerad i Gy2011 och därvidlag utgör en av de mest vitala delarna i hela 

gymnasieutbildningen. Den är emellertid inte låst till de samhällsvetenskapliga 

ämnena utan även tydligt representerad i ämnesplaner för naturvetenskapliga 

ämnen. Här definieras matematik på följande vis: ”Ytterst handlar matematiken om 

att upptäcka mönster och formulera generella samband” (Skolverket 2011, s. 90). 

I beskrivningen av ämnets syfte framgår vidare att eleven ska lära sig att kunna 

använda sig av kunskaper i matematik i samhälls- och yrkesrelaterade situationer. 

Även ämnesplanen för naturvetenskap betonar att eleven skall lära sig att använda 

naturvetenskapliga kunskaper i andra situationer. I ämnesplanerna för 

språkvetenskapliga ämnen är den kunskapsutvidgande uppfattningen inte lika 

tydligt representerad. Av ämnesplanen i engelska framgår emellertid att eleven skall 

”utveckla förmåga att använda olika strategier […] för att lösa problem när 

språkkunskaperna inte räcker till” (Skolverket 2011, s. 53). Detta ställe kan förstås 

som en form av kunskapsvinning då eleverna använder sig av inlärda färdigheter i 

nya situationer för att skapa lösningar på problem. Detta ställe kan emellertid även 

tolkas som ett exempel på den processorienterade uppfattningen, om stället tolkas 

med betydelsen att eleven använder sig av strategier för att nå information för att 

lösa de problem denne befinner sig i.  

6.2.6.2. LPG8 

 

I inledningen till LPG8 under punkten Das Gymnasium in Bayern fastslås att det 

bayerska gymnasiet skall utbilda sina elever till ”personer som förfogar över såväl 

en bred kunskapsbas som förmågan till transfer” (BStMUK 2009a, s. 7).19 

I denna syftesförklaring finns tydliga kopplingar till den kunskapsutvidgande 

uppfattningen av informationskompetens. Det här förekommande begreppet 

transfer används i framförallt tysk- och engelsk-, men även i svenskspråkig 

pedagogisk litteratur för att beteckna ” how learning in one setting affects learning 

or activity in another setting” (Middleton & Bartman 2013, s. 1).  

Den kunskapsutvidgande uppfattningen finns sålunda representerad i själva 

begreppet och framhävs än mer av begreppets sammanställning med ”en bred 

kunskapsbas”. Detta står dels i kontrast till ”transfer”, vilket utgör en kompetens i 

motsats till en kunskapsbas, dels kan det även förstås tillsammans med detta 

begrepp i betydelsen att gymnasiets elever skall få en bred kunskapsbas och 

förmågan att kunna applicera dessa kunskaper i andra situationer.  

I ämnesplanen för tyska framgår att eleven i detta ämne erhåller förmågan att 

handskas med information. Att fantasifullt och kreativt använda denna för 

                                                 

 
19 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
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problemlösning är en viktig förutsättning för alla gymnasiets ämnen. (BStMUK 

2009d, s. 1.). 

Även den tyska ämnesplanens beskrivning av Lesekompetenz visar likheter 

med den kunskapsskapande uppfattningen. Vid sidan om beskrivningar av rena 

strategier och metoder för att utveckla elevens läsning förekommer här även 

förmågan att förbinda ny information med en existerande kunskapsbas och använda 

sig produktivt av denna.  

I ämnesplanerna för moderna Fremdsprachen och för engelska har jag inte 

hittat några tydliga hänvisningar till den kunskapsskapande uppfattningen. 

I LPG8:s ämnesplaner för de naturvetenskapliga ämnena spelar förmågan att 

använda information kreativt och därigenom utvidga sin kunskapsbas en stor roll. 

Detta märks exempelvis i beskrivningen av matematikens bidrag till gymnasiet. 

Enligt LPG8 bidrar undervisningen i matematik till elevens möjligheter till egna 

lösningar: ”Vid upptäckandet av regelmässigheter liksom vid jämförandet av och 

reflekterandet över lösningssätt utvecklas sig tanke- och handlingsstrategier” 

(BStMUK 2009h, s. 1).20  

I detta stycke klassificeras förmågan att se samband och upptäcka 

regelmässigheter som en del av ett matematiskt arbetssätt. Genom övning i denna 

utvecklas elevernas förmågor till problemlösande och handlande.  

I ämnesplanerna för både kemi och biologi diskuteras inlärningen av 

grundkunskaper och deras roll inom ämnet. I ämnesplanen för kemi framgår att 

”kemiundervisningen orienterar sig kring grundläggande koncept För att 

strukturera ämnets innehåll. Detta innebär att vissa synsätt och 

tolkningsförfaranden används gång på gång. Därigenom sätts kumulativa 

inlärningsprocesser igång vilka gör det möjligt för eleverna att själva ordna och 

förklara olika fenomen. Denna process tilltar efterhand i djup och komplexitet” 

(BStMUK 2009c, s. 2).21 I detta stycke och ett närmast identiskt i ämnesplanen för 

biologi (BStMUK 2009b, s. 1) erhålls en inblick i den pedagogiska teori som ligger 

till grund för dessa ämnen. Genom att lära sig grundläggande koncept i ämnena, 

exempelvis alla kemiska reaktioners förbundenhet med energi i ämnet kemi, och 

applicera dessa på olika företeelser eleven stöter på i undervisningen, sätts 

”kumulativa processer” igång, vilka leder till att eleven slutligen själv kan utföra 

denna process. Detta kan ses som ett exempel på den kunskapsskapande 

uppfattningen då kumulativt inlärda begrepp övergår till att bli produktiva och 

möjliggöra elevens strukturering av naturvetenskapliga fenomen.  

Ett liknande synsätt framkommer även i ämnesplanen för historia: 

Historieundervisning i årskurs 11 och 12 koncentrerar sig, med bas i en solid grundläggande 
kunskapsbas, på struktureringskoncept, som längd- och tvärsnitt, jämförelser och 

                                                 

 
20 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
21 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
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problemorienterade fallstudier, vilka metodorienterat och med flera perspektiv låter de i årskurs 
6 till 10 erhållna kunskaperna och förmågorna komma till användning i nya sammanhang och 
fördjupar dessa (BStMUK 2009f, s. 2).22  

Här framgår att de i gymnasiets tidigare år förvärvade grundkunskaperna i 

gymnasiets senare år skall förbindas med metoder och perspektiv och därigenom 

når eleverna nya insikter. I ämnesplanen för samhällskunskap har jag inte hittat 

några tydliga hänvisningar till den kunskapsutvidgande uppfattningen.  

6.2.6.3. Jämförelse 

 

Den kunskapsvinnande uppfattningen av informationskompetens är tydligt 

företrädd i båda läroplaner.  

I LPG8 utgör förmågan att applicera en kunskapsbas på nya förhållanden och 

att nå nya insikter, s.k. Transfer, ett uttalat mål med hela gymnasieutbildningen, 

och utbildningen i både naturvetenskapliga (matematik, kemi, biologi), 

samhällsvetenskapliga (historia) och språkvetenskapliga ämnen (tyska) fastslås i 

respektive ämnesplan ha till uppgift att utveckla denna.  

Även i Gy2011 finns den kunskapsvinnande uppfattningen närvarande i de 

övergripande målen, enligt vilka gymnasiet skall kunna använda sig av sina 

kunskaper på nya områden. Liksom i LPG8 finns dessa idéer representerade både i 

samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen. I språkvetenskapliga ämnen 

(engelska) finns den kunskapsvinnande uppfattningen närvarande: den är emellertid 

inte lika tydligt formulerad som i andra ämnesplaner.  

6.2.7. Wisdom Conception / Klokhetsorienterad uppfattning 

 

Enligt denna uppfattning utgör informationsförmågan att använda information på 

en klokt (wise) sätt för andra. Kategorin har med föregående kategori det 

gemensamma draget att en kunskapsbas utvidgas, här genom att personliga 

värderingar förs till kunskapsbasen, vilket möjliggör ett moraliskt riktigt 

användande av informationen.  

Denna uppfattning av informationskompetens är helt centrerad kring 

informationsanvändning och liksom i den föregående kategorin ses här information 

som en subjektiv företeelse i intim förbindelse med informationsanvändaren. Till 

skillnad från den kunskapsutvidgande uppfattningen där information är föränderlig 

påverkar här information informationsanvändaren själv. ”Here, however, 

information transforms people, (when used wisely), rather than being itself 

transformed. Information is, in this category also, subject to a process of reflection 

which is part of the experience of effective information use“ (Bruce 1997, s. 150). 

                                                 

 
22 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
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Både det svenska och det bayerska skolsystemet har ett tydligt etiskt syfte med 

undervisningen fastslaget i ländernas författningar. Den svenska skollagen fastslår 

följaktligen att svensk utbildnings syfte är att hjälpa barn att inhämta ”kunskaper 

och värden”. Dessa värden exemplifieras som ”respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på” (SFS 2010:800). Undervisningen i den svenska skolan skall 

vidare vara icke-konfessionell, även om friskolor får ha en konfessionell inriktning 

på andra aktiviteter i skolan (SFS 2010:800).  

Av artikel 131 i Bayerns författning framgår att den bayerska skolan inte enbart 

skall förmedla kunskap utan även Herz und Charakter, ”hjärta och karaktär”. 

Vidare framgår att:  

De högsta bildningsmålen är vördnad inför gud, respekt för religiös övertygelse och 
människans värde, självbehärskning, känsla för och glädje i ansvarstagande, hjälpberedskap, 
engagemang för allt sant, gott och vackert och ansvarsmedvetande för natur och miljö. Eleverna 
skall uppfostras i demokratisk anda, i kärlek till den bayerska hembygden och det tyska folket 
samt för folkens försoning (Ver BY. Art. 131, 2–3).23 

Med tanke på denna vikt vid värderingar är det rimligt att anta att i de båda 

ländernas läroplaner vikt läggs vid elevernas användande av information. 

6.2.7.1. Gy2011 

 

Den svenska läroplanens inledande kapitel Skolans värdegrund och uppgifter 

behandlar bl.a. de värderingar vilka ligger till grund för den svenska 

gymnasieskolan. Den fastslår att det svenska skolväsendet vilar på demokratins 

grund och citerar ovan behandlade ställe i skollagen.  

Som de värden vilka skall förmedlas av utbildningen i gymnasiet fastslås 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor” 

(Skolverket 2011, s.5).  

Detta skall ske genom att individen i enlighet med av kristen tradition och 

västerländsk humanism förvaltad etik individen fostras ”till rättskänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande” (Skolverket 2011, s. 5). Vidare framgår av Gy2011:s 

övergripande mål att all form av rasism och kränkande behandling ska bekämpas 

med kunskap (Skolverket 2011, s. 5). 

Det är sålunda tydligt att Gy2011 har en etisk grund vilken den även enligt lag 

har till uppgift att föra vidare till sina elever och i ”skolans värdegrund och 

uppgifter” framgår att gymnasiets elever skall lära sig att arbeta enligt det etiska, 

miljö-, internationella och historiska perspektivet och liksom Ripa (2012, s. 35) 

                                                 

 
23 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
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påpekar är de tre förra av dessa tydligt inriktade på ett moraliskt användande av 

kunskap och kan sålunda ses som en del av den klokhetsorienterade uppfattningen. 

Flera av Gy2011:s övergripande kunskapsmål kretsar kring etiska frågor, 

eleverna skall känna till de mänskliga rättigheterna, ha förutsättningar för att delta 

i demokratiska beslutsprocesser och kritiskt granska information för att ta ställning 

i livsfrågor (Skolverket 2011, s. 10). I Gy2011:s kapitel 2.2. Normer och Värden 

fastslås som mål att eleven vid gymnasiets slut ”kan göra medvetna 

ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och 

grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter” (Skolverket 

2011, s. 11). 

Av detta citat framgår att eleven skall fatta beslut grundade på dessa 

värderingar, vilka får anses vara till andra människors bästa. Visserligen 

förekommer i Gy2011:s övergripande mål inte en direkt motsvarighet till den 

klokhetsorienterade uppfattningens syn på informationskompetens som förmågan 

att använda information till andras bästa. Det är likväl tydligt att eleverna skall lära 

sig att fatta beslut på demokratisk grund och använda sig av kunskap på ett 

moraliskt vis. 

I de enskilda ämnesplanerna är den klokhetsorienterade uppfattningen 

mestadels frånvarande. Ämnesplanen för samhällskunskap har som mål att eleverna 

inom ämnet skall lära sig om demokrati om mänskliga rättigheter. Elevens egen 

implementering av dessa kunskaper berörs inte och ämnesplanen betonar att eleven 

skall utveckla ”ett vetenskapligt förhållningssätt till samhällsfrågor” (Skolverket 

2011, s. 143) vilket kan tolkas som att ämnet skall tjäna till distansering från 

personliga värderingar rörande ämneskunskaper.  

Tydligast företräds den klokhetsorienterade uppfattningen i ämnesplanen för 

naturkunskap. Av denna framgår att ämnet skall ta upp aktuella samhällsfrågor och 

påvisa hur dessa kan bemötas med kunskap i naturkunskap med målet att eleverna 

skall lära sig att handskas med dessa frågor: ”Genom att få diskutera och utforska 

frågor med samhällsanknytning ska eleverna ges möjlighet att befästa, fördjupa och 

utveckla naturvetenskapliga kunskaper för att kunna möta, förstå och påverka sin 

samtid” (Skolverket 2011, s. 126). 

Här uppmanas sålunda eleverna att aktivt använda sig av sina kunskaper för att 

inte bara förstå sin samtid utan även styra dess utveckling i en viss riktning. Detta 

motsvarar väl Bruces kategori. 

I de övriga undersökta ämnesplanerna har jag inte kunnat finna några tydliga 

kopplingar till den klokhetsorienterade uppfattningen. 
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6.2.7.2. LPG8 

 

Inledningen till LPG8 fastslår med hänvisning till artikel 131 att det bayerska 

gymnasiet inte enbart skall utbilda sina studenter i ämnesbundna kunskaper utan 

även ge dem en kulturell identitet och bilda dem i värden.  

Enligt LPG8 (BStMUK 2009a, s. 1) skall denna bildning i värden 

(Werteerziehung) göra studenterna förmögna att själva fatta beslut. Detta kan ses 

som ett exempel på den klokhetsorienterade uppfattningen i vilket eleverna genom, 

i det bayerska gymnasiet tillägnade värden, skall fatta sina beslut. 

I delkapitlet Profil und Anspruch des bayrischen Gymnasiums, ”det bayerska 

gymnasiets profil och anspråk” framgår vidare att gymnasiets elever skall lära sig 

att ta ansvar för sig själva men även för andra och som del i detta visa respekt och 

aktning för sina medmänniskor. Detta framgår även av ämnesplanen i tyska, vilken 

ger ämnet till uppgift att fostra eleverna till ansvarstagande och toleranta individer 

(BStMUK 2009d, s. 1).  

Ämnesplanerna i Moderne Fremdsprachen och i engelska fastslår att ämnena 

bidrar till interkulturell kompetens och förståelse. Ämnesplanen för historia ser 

likaså ämnet som ett verktyg för att göra eleverna öppna för främmande kulturer i 

det att ”sysselsättningen med det förgångna främjar beredskapen att även 

sysselsätta sig med det i tid och rum fjärran liksom det främmande och ovana och 

möta det med öppenhet” (BStMUK 2009f, s. 1).24 

Historieämnet, framgår vidare av ämnesplanen, skall inte vara okritiskt till 

historiska förhållanden utan medverka till att ge eleverna en värdegrund. Med grund 

i elevernas historiekunskaper skall historieämnet även medverka till att eleverna tar 

avstånd från politisk extremism i varje form.  

Även ämnesplanen för samhällskunskap fastslår att ämnet skall uppfostra 

eleverna till demokratiska medborgare och har som överordnad målsättning att 

”uppfostra eleverna till självständigt handlande, till förmågan till omdömes- och 

ansvarstagande i samhället med demokratins människobild som förlaga” (BStMUK 

2009k, s. 1).25 

De naturvetenskapliga ämnesplanerna saknar av naturliga skäl till stor del de 

diskussioner om demokrati vilka präglar ämnesplanerna i historia och 

samhällskunskap. Emellertid förs även i dessa ämnen värdet av ämnesspecifika 

kunskaper för det demokratiska samhället fram. 

Sålunda slås matematikundervisningens syfte för utbildningen i detta ämnes 

ämnesplan fast som att vid sidan av konkreta kunskaper i matematik även ”ge 

eleverna allmänna insikter i tänkandets process och i beslutsfattandet, vilket är 

                                                 

 
24 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
25 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
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betydelsefullt för en aktiv och ansvarstagande delaktighet i samhället” (BStMUK 

2009h, s. 1).26 

Matematiken utvecklar enligt detta ställe tankekompetenser vilka är av stor 

betydelse för ett ansvarsfullt deltagande i samhället.  

Ett liknande syfte fastslår LPG8 för biologi i dess ämnesplan av vilken framgår 

att genom sysselsättning med biologiska teman får ”de kompetenser som eleverna 

behöver för en naturvetenskaplig-teknisk yrkesinriktning men även för aktivt 

deltagande i den offentliga diskussionen. Humanbiologins insikter eller 

evolutionsteorins synsätt påverkar vidare i stor utsträckning vår bild av oss själva 

och världen” (BStMUK 2009b, s. 1).27  

Kunskaper i biologi får sålunda värde då de kan appliceras i den offentliga 

diskussionen och som en viktig del i människans själv- och världsbild. I den 

offentliga diskussionen tjänar kunskaper i biologi till att hjälpa eleven att fatta kloka 

beslut i frågor rörande miljö.  

LPG8 framhäver emellertid även att biologin främjar elevens vördnad för allt 

levande. Genom att eleverna lär sig om livets uppbyggnad förstår de dess 

komplexitet och får respekt för människa och natur. Detta är ett tydligt exempel på 

den klokhetsorienterade uppfattningen då eleverna enligt ämnesplanen i samband 

med sitt tillägnande av biologisk kunskap även utvecklar värderingar vilka leder till 

ett klokt handlande. Denna process definierar ämnesplanen som att ”ur 

sysselsättningen med levande väsen och livssätt i deras komplexitet och växelvisa 

beroende en förutsättning växer fram för ett förutseende handlande till ett varaktigt 

skydd för livets förutsättningar med ansvar för kommande generationer (BStMUK 

2009b, s. 1).28 I ämnesplanerna för kemi och fysik har jag inte kunnat hitta några 

exempel på den klokhetsorienterade uppfattningen. 

6.2.7.3. Jämförelse 

 

Den klokhetsorienterade uppfattningen finns företrädd i både Gy2011:s och LPG8:s 

övergripande mål och värderingar. Båda är läroplaner byggda på västerländsk 

humanism och demokratisk och av läroplanerna framgår att eleverna skall fostras i 

enlighet med denna tradition.  

De enskilda skillnader som finns, exempelvis i synen på religion, då den 

svenska gymnasieskolan är uttalat icke-konfessionell, medan den bayerska har 

Ehrfurcht vor Gott, ”vördnad inför gud”, som uttalat högsta mål, påverkar till vilka 

värden eleverna fostras i de båda gymnasieskolorna. Att båda skolformer uppmanar 

till och har som mål att dess elever skall använda sig av sina kunskaper med 

moraliska riktlinjer som grund är i båda tydligt.  

                                                 

 
26 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
27 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
28 För tysk text se bilaga. I denna finns den tyska texten numrerad efter fotnoterna. 
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I de enskilda ämnesplanerna finns i vissa fall tydliga skillnader mellan Gy2011 

och LPG8. Sålunda talar Gy2011:s ämnesplaner för historia och samhällskunskap 

om en vetenskaplig och distanserade undervisning och tar inte upp eventuellt 

ställningstagande i enskilda frågor. I sin uppsats om den fjärde basfärdigheten i 

gymnasiereformen Gy-07 visar Fredriksson (2006, s. 49) att ämnesplanen för 

samhällskunskap i utkasten för denna reform tydligare uppmanade till en 

samhällskritisk användning av information. Dessa textställen finns emellertid inte 

med i Gy2011.  

 LPG8:s ämnesplan i samhällskunskap fastslår att detta ämnen skall vara 

ideologiskt fostrande för eleverna. Ämnesplanen i historia slår vidare, till skillnad 

från Gy2011, fast att undervisningen i historiska inte skall behandla historiska 

skeenden okritiskt.  

Det är uppseendeväckande att i LPG8 även de naturvetenskapliga ämnena är 

uttalat ideologiska, vilket märks tydligast i att enligt sin ämnesplan biologiämnet 

skall fostra eleverna till allt liv vördande människor. Även i Gy2011:s ämnesplan 

för naturkunskap motiveras emellertid eleverna till att påverka samhället i 

miljöfrågor. 

Det ligger nära till hans att förklara den klokhetsfostrande uppfattningens 

tydliga förekomst i LPG8 och dess enskilda ämnesplaner med Bayerns historia som 

en del av Tyskland historia, vilken präglats av fascism, kommunism och 

vänsterterrorism. Det är inte orimligt att anta att dessa erfarenheter föranlett 

författarna av LPG8 till att framhäva det bayerska gymnasiets roll som utbildare av 

elever till klokhetsorienterade informationsanvändare.   
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7. Avslutande diskussion 

Här kommer jag att diskutera de resultat jag nått i min analys och med hjälp av dem 

besvara uppsatsens frågor. Denna diskussion är indelad i två delar, en första del där 

jag diskuterar min första frågeställning samt en andra del där jag diskuterar den 

andra frågeställningen. Denna andra del är vidare indelad i smärre delar vilka 

diskuterar olika delar av läroplanerna. 

7. 1. Första frågeställningen 

 Begreppet informationskompetens är sedan decennier väl förankrat inom 

biblioteks- och informationsvetenskapen men har likväl inte tagits upp i någon 

större utsträckning inom pedagogiken, varken i Sverige eller i Bayern. Att 

begreppet ”den fjärde basfärdigheten” kommit att användas med en betydelse 

liknande informationskompetens visar emellertid att man inom den svensk 

pedagogik är medveten om värdet i att dagens elever lär sig att handskas med 

information.  

Denna analys av LPG8 och Gy2011 visar att begreppet informationskompetens 

i enlighet med ovan anförda förhållanden saknas i styrdokumenten för respektive 

lands gymnasier men att betydelsen av informationskompetens delvis bärs upp av 

en mångfald andra begrepp.  

Sålunda används i LPG8 begreppet Medienkompetenz emellanåt för att 

beteckna digital kompetens, informationssökning och kritiskt tänkande. Umgang 

mit (Wissen und) Information betecknar likaså dessa tre förmågor, i kombination 

med Wissen även metakognition. Att besitta Historische Methodenkompetenz ser 

LPG8 vidare som ett demokratiskt verktyg, utöver de mera praktiska förmågorna 

att finna och utvärdera insamlat material. Av de av Ripa funna fem sätt på vilka 

informationskompetens framträder i den svenska grundskolans styrdokument, finns 

sålunda flera representerade i de undersökta begreppen i LPG8. Av dessa resultat 

kan slutsatsen dras att i LPG8 tanken om att förmågor motsvarande 

informationskompetens delvis finns representerade som en enhet.  

I Gy2011 förekommer begreppen kritiskt förhållningssätt och historisk metod 

med delvis liknande betydelse till informationskompetens. Båda dessa begrepp 

behandlar förmågan att söka efter och att utvärdera information, koppling till digital 

kompetens, metakognition och demokratiskt verktyg saknas emellertid. I det 

svenska källmaterialet finns sålunda färre delar av informationskompetens 

representerade som en enhet i form av ett visst begrepp. Detta kan tolkas som att i 

LPG8 idéer motsvarande informationskompetens finns representerade i en enhet, 
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exempelvis i begreppet Medienkompetenz, medan tanken om 

informationskompetens som en sammanhängande idé är mindre tydlig i Gy2011.  

Att begreppen Historische Methodenkompetenz och historisk metod 

överensstämmer i viss mån med informationskompetens är ett talande exempel för 

att det enskilda begreppet informationskompetens enbart har en begränsad betydelse 

och att kompetenser liknande informationskompetens förekommer inom andra 

begrepp. Det väsentliga är istället att eleverna genom exempelvis undervisning i 

historisk metod får möjligheten att utveckla sina förmågor i de färdigheter som 

begreppet betecknar. 

Hopke (2012, s. 42) talar om en inflation av begrepp bildade med –literacy eller 

–kompetens vilken tydliggörs i de resultatet ovan där flera begrepp används med 

betydelser vilka kan tillskrivas informationskompetens. I sitt försök att klargöra 

relationerna mellan begreppen Digital Literacy, Media Literacy och Information 

Literacy företräder Koltay (2011, s. 217) åsikten att det finns skillnader mellan och 

ett behov av olika literacies, han menar ändå att information literacy används 

framförallt av bibliotekarier och Media Literacy av en mera allmän användargrupp 

och Ripa (2012, 56) ställer frågan om bibliotekarier och lärare är medvetna om att 

de ofta arbetar mot ett liknande mål.  

Min analys av begreppet informationskompetens och resultatet, att begreppet 

inte förekommer i styrdokumenten men dess funktioner företräds av andra begrepp 

stödjer tidigare slutsatser och visar att förmågor relevanta för 

informationskompetens finns representerade även inom gymnasieskolans 

styrdokument, såväl i Bayern som i Sverige. I mitt tycke vore det tjänligt att, 

speciellt i två så nära förbundna vetenskaper som pedagogik och biblioteks- och 

informationsvetenskap komma ifrån denna begreppsförvirring. Ett första steg till 

detta är att bli medveten om dess existens, något till vilket jag hoppas att min 

uppsats har bidragit till. 

Därför är det positivt att i Bayerns för hösten 2014 planerade läroplan för 

Grundschule begreppet Informationskompetenz kommer att användas som en del 

av det övergripande målet ökonomische Verbraucherkompetenz. Eftersom 

begreppet vinner insteg i ett nytt område istället för att beteckna redan existerande 

kunskapsmål i läroplanen riskerar emellertid införandet av begreppet att även öka 

begreppsförvirringen. Hur och om begreppet kommer att användas i den faktiska 

undervisningen i Bayerns Grundschule är ett ämne som kommer att behöva 

undersökas inom den närmsta framtiden. Bland andra Wittich & Jasiewicz (2011) 

och Freimanis, Orszullok & Förster (2013) har visat på nackdelarna med att 

informationskompetens ses som flera förmågor vilka behandlas inom olika ämnen. 

Även om införandet av begreppet i läroplanen för Grundschule inte innebär ett nytt 

undervisningsämne kan det likväl kanske främja bilden av informationskompetens 

som en enhetlig kompetens.   
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7. 2. Andra frågeställningen  

Föregående analys har visat att alla Bruces uppfattningar om 

informationskompetens finns representerade i de undersökta styrdokumenten. Att 

begreppet informationskompetens inte förekommer innebär, vilket tidigare 

fastslagits, inte att kompetenser hörande till denna saknas i ämnesplanerna.  

Liksom fastslagits i uppsatsens första frågeställning ersätts begreppet av andra 

begrepp vilka uttrycker liknande förmågor som informationskompetens. För att 

tydliggöra de slutsatser som dragits kommer jag här att diskutera 

informationskompetensen i Gy2011 och LPG8 utifrån fyra perspektiv, 

läroplanernas övergripande mål, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och 

språkvetenskapliga ämnesplaner. 

 

 

7.2.1. Övergripande mål 

I både LPG8:s och Gy2011:s övergripande mål förekommer aspekter av flera av 

Bruces uppfattningar av informationskompetens. Sålunda framgår av båda att 

eleverna skall lära sig använda modern teknik och IT, själva kunna hitta 

information, kunna analysera information kritiskt och använda sig av information 

för andras bästa. I båda läroplanerna är den källorienterade uppfattningen inte 

uttryckt som ett mål med gymnasiets undervisning, vilket antagligen kan förklaras 

med dess nära koppling till den processorienterade uppfattningen. Att effektivt 

kunna söka efter information förutsätter en viss förtrogenhet med källor, varför 

värdet av att uttryckligen betona denna i egna mål inte är lika högt. 

Tydliga skillnader mellan LPG8 och Gy2011:s mål framträder när den 

kontrollorienterade uppfattningens representation i dessa undersöks. Sålunda spelar 

i Gy2011:s övergripande mål informationsorganisation ingen märkbar roll medan i 

LPG8 elevens behov av att kunna organisera information med hjälp av 

minnesträning framhävs. LPG8 hävdar att genom att lära sig använda sitt minne 

elever utvecklar sin förmåga att strukturera information. Dessa skillnader kan 

förklaras med olika bildningstraditioner i det svenska och det bayerska 

skolsystemet. Medan i det bayerska skolsystemet minnesträning ännu lever kvar i 

form av diktinlärning ses utantillärning i den svenska traditionellt sett ses som en 

föråldrad form av ytinlärning även om en viss renässans gällande inlärandet av 

faktakunskaper märks i skoldiskussionen efter regeringsskiftet 2006 (Jfr. Björklund 

2011).  

Bruces senare, mest komplexa kategorier 5–7, finns likaså väl representerade i 

båda läroplaners övergripande mål. Att kritiskt analysera information och använda 

den för att skapa en kunskapsbas, den kunskapsskapande uppfattningen, kan 
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skönjas i Gy2011:s övergripande mål och i LPG8:s ämnesövergripande arbetsfält 

Recherche, Analyse und Aufbereitung von Informationen.   

7.2.2. Naturvetenskapliga ämnen 

 

Medan Fredriksson (2006, s. 47–48) anser att den fjärde basfärdigheten – använd 

med betydelse liknande informationskompetens – är tydligt representerad i 

ämnesplanen för matematik i Gy-07 har denna studie visat att inom ämnesplanen 

för matematik informationskompetens är relativt sparsamt företrädd. I ämnesplanen 

för matematik finns flera av Bruces kategorier inte representerade; den 

källorienterade, den processorienterade, den kontrollorienterade och den 

klokhetsorienterade uppfattningen.  

I LPG8:s ämnesplan för matematik saknas visserligen den processorienterade 

uppfattningen och den teknikorienterade, men övriga uppfattningar finns 

representerade. Detta tyder på att LPG8:s ämnesplan för matematik fäster större 

värde vid informationsanvändning än Gy2011. Det är intressant att den 

processorienterade uppfattningen saknas i båda ämnesplaner, avsaknaden av 

hänvisningar till informationssökning märks även i LPG8:s övriga 

naturvetenskapliga ämnesplaner. Av dessa för endast ämnesplanen i fysik fram 

värdet av att eleven själv skall kunna hitta information. De övriga av Bruces tidigare 

kategorier är i varierande grad representerade i LPG8:s naturvetenskapliga 

ämnesplaner. Den teknik- och källorienterade uppfattningen företräds i liten 

utsträckning eller inte alls, medan värdet av att eleven kan strukturera och 

organisera information, den kontrollorienterade uppfattningen, framhålls tydligt i 

ämnesplanerna för kemi, biologi och matematik. De högre kategorierna (5–7) är 

alla väl representerade i de naturvetenskapliga ämnena och speciellt det värde som 

läggs på biologin för elevernas utveckling till ansvarstagande samhällsmedborgare 

är uppseendeväckande. Här finns emellertid likheter till den svenska ämnesplanen 

i naturkunskap, i vilken alla uppfattningar utom den käll- och kontrollorienterade 

finns representerade. Härav kan man dra slutsatsen att både Gy2011 och LPG8 inser 

värdet av informationsanvändningen inom naturvetenskap. Som visats i enskilda 

textställen i analysen framgår av båda skolsystems ämnesplaner att eleverna skall 

lära sig att ta till sig information, använda sig av information för nya insikter och 

använda den klokt. Gällande den sista punkten dras exempelvis i båda ämnesplaner 

paralleller till miljöfrågornas aktualitet. 

Samtidigt som Bruces senare, på informationsanvändning fokuserade 

kategorier tillskrivs ett relativt stort värde, förekommer i flera naturvetenskapliga 

ämnesplaner Bruces tre första kategorier sparsamt eller inte alls. Exempel på dessa 

är Gy2011:s ämnesplan i matematik och LPG8:s ämnesplaner i kemi, biologi och 

matematik. Detta förhållande mellan naturvetenskapliga ämnen och 

informationssökning, vilket Bruces tre första kategorier kretsar kring, känns igen 
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från flera studier av högskolestudenters biblioteksanvändande. 

Biblioteksbarometern 2000, en studie om biblioteksanvändning vid Lunds 

universitetsbibliotek, slog fast att studenter i naturvetenskapliga och tekniska 

ämnen behövde använda och använde sig av självständig biblioteksanvändning och 

informationssökning i mycket mindre grad än samhällsvetare och humanister för 

att klara sina studier (Lindberg, 2001 s. 66).  
Med hänvisning till studier från 1970-talet med liknande resultat fastslår 

Lindberg att det förefaller ”finnas en stark pedagogisk tradition inom området” 

(Lindberg, 2001, s. 66). Även i Tyskland finns en tradition av att naturvetare inte 

tycker sig ha behov eller tid av litteratursökning (jfr. Dammeier 2004). De senaste 

åren har både i Bayern och i Tyskland som helhet stort fokus lagts vid att utveckla 

undervisningen i informationskompetens vid tekniska och naturvetenskapliga 

högskoleutbildningar, likväl var 2013 antalet undervisningstimmar inom dessa 

betydligt lägre än i humaniora och samhällsvetenskap (Statistik der IK-

Veranstaltungen in Bayern – 2013). 

Som tidigare visats är Bruces högre kategorier (5–7) emellertid tydligt 

närvarande i de undersökta ämnesplanerna vilket visar att såväl Gy2011 som LPG8 

ser förmågan att kunna använda sig av information som en del i den 

naturvetenskapliga arbetsprocessen. 

7.2.3. Samhällsvetenskapliga ämnen 

 

Ovan berörda tendenser märks delvis även i de resultat textanalysen gett gällande 

de samhällsvetenskapliga ämnesplanerna i både Gy2011 och LPG8. Textanalysen 

visar att särskilt Bruces kategorier 2–4 om informationskompetens finns tydligt 

representerade i dessa ämnesplaner. 

I de fyra undersökta samhällsvetenskapliga ämnesplanerna utgör förmågan att 

hantera informationskällor, söka information och i flertalet även att kunna 

strukturera och organisera denna som mål med ämnesundervisningen. Att tolka 

källor, söka information och strukturera denna är termer som förekommer flera 

gånger i både LPG8 och Gy2011.  

Skillnader mellan de båda skolsystemens ämnesplaner märks vid betraktande 

av den teknikorienterade uppfattningen. Sålunda ges IT inte ges någon vital roll i 

LPG8:s ämnesplaner för historia och samhällskunskap medan de svenska 

ämnesplanerna i historia och samhällskunskap framhåller att eleverna skall öva sig 

i att kommunicera med hjälp av IT.  

Bruces kategorier 5–6 finns tydligt representerade i ämnesplanerna. Speciellt i 

ämnesplanerna för historia är dessa kategorier tydligt representerade genom den 

historiska metoden – här inbegrips informationssökning och förtrogenhet med 

källor dvs. begrepp nära kopplade till kategori 2 och 3. I Gy2011 utgör dessa 

förmågor en vital del även av undervisningen i samhällskunskap, i LPG8:s 
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ämnesplan för samhällskunskap uttrycks emellertid inte som mål att eleven skall 

utveckla förmågan att kritiskt analysera eller använda sin kunskap för nya insikter. 

Användandet av Bruces 7:e kategori som teoretisk lins för de 

samhällsvetenskapliga ämnesplanerna har visat på intressanta skillnader mellan de 

både läroplanerna. Sålunda finns såväl i LPG8:s ämnesplan för historia som för 

samhällskunskap det som uttryckt mål att eleverna skall använda sina kunskaper 

för att bli ansvarstagande och demokratiska medborgare. Gy2011:s ämnesplaner i 

historia och samhällsvetenskap framhäver istället att undervisningen skall vara 

beskrivande. LPG8:s ämnesplan säger däremot uttryckligen att 

historieundervisningen skall vara kritisk. 

7.2.4. Språkvetenskapliga ämnen  

 

I alla undersökta ämnesplaner för språkvetenskapliga förefaller den 

teknikorienterade uppfattningen spela en liten roll. Däremot förekommer förmågan 

att handskas med källor och att kunna hitta information som mål i alla dessa ämnen. 

Speciellt i ämnesplanerna för de båda modersmålen är dessa förmågor väl 

förankrade.  

Även de högre kategorierna 5–6 är representerade som mål i vissa av ämnena. 

Sålunda är kritisk analys och källkritik närvarande i alla språkvetenskapliga 

ämnesplaner. Förmågan att se samband och utveckla nya kunskaper, den 

kunskapsvinnande uppfattningen, förekommer som ett viktigt mål i ämnesplanen 

för de båda modersmålen, men inte i ämnesplanerna för främmande språk.  

De tydligaste skillnaderna i hur informationskompetens manifesterar sig i 

Gy2011:s och LPG8:s ämnesplaner i språkvetenskapliga ämnen framträder när 

Bruces 7:e kategori, den klokhetsorienterade uppfattningen, används som lins för 

att betrakta informationskompetensens användning. Medan i Gy2011:s ämnesplaner 

för svenska och engelska den klokhetsorienterade uppfattningen inte finns tydligt 

representerad framgår av både LPG8:s ämnesplan i tyska som i Moderne 

Fremdsprachen att eleverna skall använda sina i dessa ämnen vunna kunskaper för 

att bli ansvarstagande samhällsmedborgare.  

7.2.5. Sammanställning av den andra frågeställningen 

 

Av denna studie framgår vissa intressanta resultat, av vilka vissa här skall 

framhävas. I naturvetenskapliga ämnen, både i GY2011 och LPG8 spelar Bruces 

tidiga uppfattningar 1–3 en väldigt liten roll i jämförelse med de 

samhällsvetenskapliga och språkvetenskapliga ämnena. Ovan har kopplingar gjorts 

till studier om högskolestuderandes biblioteksanvändning vilka visat på ett okänt 

behov eller t.o.m. en misstro mot litteratursökningar hos studenter vid tekniska 

högskolor. Medan Bruces högre kategorier, vilka är fokuserade på 
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informationsanvändning, spelar en viktig roll både i naturvetenskapliga, 

samhällsvetenskapliga och språkvetenskapliga ämnena då dessa anses vara 

nödvändiga för att nå resultat, förefaller värdet i att kunna finna informationen vara 

underskattat inom naturvetenskapen, vilket, enligt min tolkning av ämnesplanerna, 

även är fallet i det svenska och det bayerska gymnasiets styrdokument. 

Textanalysen har visat att Bruces kontrollorienterade uppfattning finns 

representerad både i LPG8 och Gy2011, därvidlag har även framgått att den 

bayerska läroplanen framhäver värdet av minnesträning, något som saknas i 

Gy2011. Detta kan kopplas till en i LPG8 utbredd syn på utbildning vilken bygger 

på en kumulativt inlärd bas av grundkunskaper vilken genom utvecklade 

kompetenser blir produktiv.   

Detta visar på att olika pedagogiska traditioner finns representerade i de båda 

skolsystemen. Att utforska hur minnesträning påverkar elevers förmåga till 

informationsorganisation är i mitt tycke ett passande ämne för framtida forskning.     

Den klokhetsorienterade uppfattningen visar sig i både LPG8:s och Gy2011:s 

övergripande mål, denna studie visar emellertid på att i Gy2011 enbart ämnesplanen 

för naturkunskap har som mål att eleverna skall använda sina kunskaper för andras 

bästa. I LPG8 är det däremot ett genomgående mål i flertalet ämnesplaner att 

utbildningen skall bidra till att eleven blir en ansvarstagande medborgare och 

använder sina kunskaper på ett demokratiskt sätt. Hur avgörande detta är för 

utbildningen i respektive lands utbildning är svårt att avgöra – det framgår ju även 

i Gy2011 att eleverna t.ex. skall arbeta med det etiska perspektivet i alla ämnen – 

skillnaderna i ämnesplanernas mål tyder likväl på en varierande syn på utbildningen 

i de båda länderna. I mitt tycke borde undersökas i framtida forskning. Hur skiljer 

sig undervisningen i exempelvis historia och samhällskunskap till den 

klokhetsorienterade uppfattningen, är undervisningen distanserade eller 

kritiserande?   

Även den teknikorienterade uppfattningen tydliggjorde intressanta 

förhållanden i de båda läroplanerna. Sålunda utgör elevens förmåga att söka och 

kommunicera med IT såväl ett övergripande mål som ett ämnesmål i de 

samhällsvetenskapliga ämnena och naturkunskap i Gy2011. I LPG8:s övergripande 

mål framgår visserligen att moderna medier och IT skall utgöra ett 

ämnesövergripande arbetsfält, i de undersökta ämnesplanerna saknas emellertid 

detta mål till största delen. 

Rollen hos ämnet Informatik för informationskompetens i LPG8 har antytts i 

textanalysen gällande i första hand den teknik- och den kontrollorienterade 

uppfattningen. Hochholzer-Wolff hävdar (2006, s. 3–4) att detta ämne tar upp flera 

aspekter av informationskompetens, men att ämnet p.g.a. sin traditionella ställning 

som Wahlfach, d.v.s. icke-obligatoriskt ämne, inte kunnat påverka undervisningen. 

Informatik är emellertid sedan införandet av det åtta-åriga gymnasiet 2004 ett 

obligatoriskt ämne och den första årskullen vilken började sina gymnasiestudier i 
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det åtta-åriga gymnasiet tog sin studentexamen 2012 vilket talar för att denna 

situation ändrats. Hur ämnet Informatik bidrar till informationskompetens i det 

bayerska gymnasiet är därför ett möjligt framtida forskningsämne. För detta 

ändamål kan både textanalytiska studier av ämnets styrdokument och läromedel 

som undersökningar av elevernas erfarenheter. Wittich & Janiewicz (2011) ser flera 

fördelar i Storbritanniens undervisning av informationskompetens som en enhet i 

ämnet Information and Communication Technology och även om begreppet saknas 

inom Informatik kan dess stora fokus på relevanta kompetenser bidra till en mer 

enhetlig undervisning i informationskompetens.  

Även i det svenska gymnasiet finns ett behov av liknande undersökningar. I 

vilken mån erhåller elever informationskompetens i ämnet datorkunskap. Finns det 

ett behov av att göra datorkunskap till ett karaktärsämne?        
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8. Sammanfattning 

Modern teknik har lett till att dagens människor har en tillgång till information 

vilken tidigare generation inte kunnat föreställa sig. För att göra dagens ungdom 

kapabel att möta den översvämning av information detta innebär har i Bayern krav 

höjts på att göra informationskompetens till målet för ett eget ämne inom 

utbildningssystemet. 

 Denna uppsats syfte är att undersöka vilken roll informationskompetens har i 

det svenska och det bayerska gymnasiets nuvarande styrdokument. För detta 

ändamål har två frågor ställts; hur används begreppet informationskompetens i 

källmaterialet och vilka andra språkvetenskapliga medel används för att uttrycka 

informationskompetens, samt vilken roll spelar informationskompetens i 

källmaterialet och vilken syn på utbildning döljer sig däri.  

För att besvara den första frågan har en begreppsanalys av genom närläsning 

utvalda begrepp i källmaterialet skett, i vilken dess jämförts med en definition av 

informationskompetens baserad på Ripa (2012). Resultatet av analysen är att 

begreppet informationskompetens saknas i det svenska och det bayerska gymnasiets 

styrdokument. Däremot används flera andra begrepp, exempelvis 

Medienkompetenz och kritiskt förhållningssätt, med betydelser liknande den hos 

informationskompetens. Vidare förefaller det bayerska gymnasiets styrdokument ha 

en bild av informationskompetens representerad i andra begrepp, vilken delvis 

saknas i det svenska. 

Denna analys har vidare visat på problemet med den stora mängden 

kompetenser och literacies i omlopp inom pedagogik och biblioteks- och 

informationsvetenskap och väckt frågor om begreppet informationskompetens 

relevans och definition inom pedagogik.  

För att besvara den andra frågan har en textanalys av den svenska och den 

bayerska läroplanen utförts. För studien har en fenomenologisk syn på 

informationsvetenskap med teoretisk bas i Bruces Seven Faces of Information 

Literacy legat till grund. Genom en jämförande analys av källmaterialet med grund 

i Bruces kategorier har det bayerska och svenska gymnasiets syn på 

informationskompetens ställts emot varandra.  

Resultatet av denna studie har visat att alla Bruces sju uppfattningar om 

informationskompetens finns närvarande i både det bayerska och det svenska 

gymnasiet. Skillnader har visats gällande den teknikorienterade uppfattningen, 

vilken i Bayern framförallt finns representerad i ett eget obligatoriskt ämne, 

Informatik medan den i Gy2011 framträder i flertalet enskilda ämnesplaner. 

 Studien har också visat på stora skillnader gällande den kontrollorienterade 

uppfattningen, där det bayerska källmaterialet framhäver värdet av minnesträning 
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vilket saknas i Gy2011 och gällande den klokhetsorienterade uppfattningen vilken 

i LPG8 är tydligt representerad i de enskilda ämnesplanerna.  

Vidare har framgått att i både det svenska och det bayerska gymnasiet Bruces 

tidigare kategorier, vilka fäster större vikt vid att finna information, inte finns lika 

tydligt representerade i ämnesplaner för naturvetenskapliga ämnen vilket tyder på 

att en tradition i vilken informationssökning betraktas som mindre viktigt inom 

naturvetenskap ännu företräds i såväl det svenska som det bayerska gymnasiets 

läroplan.  

Med grund i Bruces klokhetsorienterade uppfattning har även kunnat visas att 

i LPG8 elevens förmåga att använda sina kunskaper till goda ändamål är ett vitalt 

mål, vilket i Gy2011:s enskilda ämnesplaner mestadels saknas.   
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Bilaga 1 Tysk text till översatta citat. 

 

Textställena har samma numrering som fotnoten till deras översättning i uppsatsen. 

 

 

1) Informationskompetenz im Rahmen der ökonomischen Verbraucherbildung 

umfasst die Prozesse ”Informationsbeschaffung“ (Ermittlung des tatsächlichen 

Informationsbedarfs, Suche geeigneter Informationsquellen und -wege), 

”Informationsauswertung“ und ”Informationsverarbeitung“ 

(Schlussfolgerungen für den Alltag) (BStMUK & BStJUF, 2009).   

2) Die Schüler erwerben Medien- und Präsentationskompetenz, indem sie lernen, 

Informationen zu beschaffen, reflektiert auszuwerten und situations- und 

adressatengerecht in der Fremdsprache vorzustellen (BStMUK, 2009i, s. 3). 

3) Im Informatikunterricht lernen die Schüler grundlegende Konzepte von 

Informations- und Kommunikationssystemen kennen, die sich durch 

Allgemeingültigkeit auszeichnen und auch in Zukunft nicht an Bedeutung 

verlieren werden. Dazu gehören Kenntnisse über die Methoden der 

Aufbereitung, Speicherung, Weiterverarbeitung und Übertragung von 

Information, die eine Interpretation und adäquate Beurteilung von Daten etwa 

in Bezug auf Zuverlässigkeit, Vollständigkeit oder Sicherheit ermöglichen. 

(BStMUK, 2009g, s. 1). 

4) […]den Umgang mit Wissen und Information beherrschen (Notwendigkeit und 

Methodik des lebenslangen Lernens, Beschaffung und Qualitätsabschätzung 

sowie Weiterverarbeitung von Information[...]) (BStMUK, 2009j, s. 2). 

5) Methoden und Strategien des eigenständigen Wissenserwerbs anwenden 

(BStMUK 2009a, s. 9). 

6) Einsatz moderner Medien und Informationstechnologien (BStMUK 2009a, s. 

10). 

7) […] den Schülern ein systematisches Zeitbeständiges und über bloße 

Bedienensfertigkeiten hinausgehendes Basiswissen über die Funktionsweise, 
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die innere Struktur sowie die Möglichkeiten und Grenzen 

informationstechnischer Systeme zu vermitteln (BStMUK 2009g, s. 1).“  

 

8) Die Schüler begegnen dabei den unterschiedlichen Formen geschichtlicher 

Quellen und den jeweils angemessenen Auswertungsmethoden (BStMUK 

2009f, s. 3). 

9) Die Schüler bilden ihre Lesekompetenz aus, indem sie vielfältige Strategien des 

Lesens und Verstehens von Texten und von medialen Darstellungen erwerben 

[...] Entnommene Informationen verknüpfen die Schüler mit Vorwissen und 

verarbeiten sie produktiv (BStMUK 2009d, s. 2). 

10) Daten aus Tabellen und graphischen Darstellungen entnehmen, diese 

interpretieren und beurteilen, eigene Ergebnisse auch graphisch darstellen 

(BStMUK 2009h, s. 2). 

11) Er verhilft den Schülern dazu, mit Informationen umzugehen, Phantasie 

auszubilden und Probleme kreativ zu lösen (BStMUK 2009d, s. 1). 

12) […] den Umgang mit Wissen und Information beherrschen (Notwendigkeit und 

Methodik des lebenslangen Lernens, Beschaffung und Qualitätsabschätzung 

sowie Weiterverarbeitung von Information[...]) (BStMUK 2009j, s. 2). 

13) […] die Bewältigung neuartiger Aufgabenstellungen ohne den schnellen und 

präzisen Zugriff auf ein möglichst großes Feld spezifischer Kenntnisse und 

modellhafter Vorstellungen nicht denkbar ist (BStMUK 2009a, s. 9). 

14) Wissen aneignen, organisieren und aufbereiten (BStMUK 2009d, s. 10). 

15) Mit dem Verfassen von fremdsprachigen Texten zu vielfältigen 

Kommunikationsanlässen, die adressatengerecht und sprachlich-stilistisch 

angemessen gestaltet sein sollen, bereiten sich die Schüler auf die 

unterschiedlichsten Situationen in Studium, Beruf und Privatleben vor. Dabei 

schulen sie ihre sprachpraktischen Fertigkeiten sowie ihre Fähigkeit zu 

logischer Gedankenführung und klarer Strukturierung (BStMUK 2009i, s. 2). 

16) Die Schüler entwickeln im Umgang mit Sachtexten und Sachbüchern ihre 

Fähigkeit, den Informationsgehalt und die Argumentation zu analysieren und 

zu bewerten (BStMUK 2009d, s. 2.).  
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17) Die exakte, systematische Analyse einer Fragestellung, wie sie bei den meisten 

mathematischen Problemen nötig ist, fördert die Fähigkeit, sich fundiert und 

unvoreingenommen eine eigene Meinung zu bilden (BStMUK 2009h, s. 1). 

18) Es erfordert eine präzise Fragestellung, exaktes Beobachten und erzieht zu einer 

klaren, unvoreingenommenen Beschreibung der Phänomene. Das Analysieren 

und Deuten der erhaltenen Ergebnisse fördert das Abstraktionsvermögen. 

Charakteristisch für die chemische Denkweise ist dabei die Notwendigkeit der 

Verknüpfung einer konkret erfahrbaren Ebene der Stoffe und 

Stoffumwandlungen und abstrakter Modellvorstellungen auf der 

Teilchenebene (BStMUK 2009c, s. 1). 

19) Persönlichkeiten heran, die über eine breite Wissensbasis sowie die Fähigkeit 

zum Transfer verfügen […] (BStMUK 2009a, s. 7). 

20) Beim Entdecken von Gesetzmäßigkeiten sowie beim Vergleichen und 

Reflektieren von Lösungswegen bilden sich Denk- und Handlungsstrategien 

heraus (BStMUK 2009h, s. 1). 

21) Um die Fachinhalte zu strukturieren, orientiert sich der Chemieunterricht an 

Basiskonzepten, d. h. bestimmte Betrachtungs- und Deutungsweisen finden bei 

verschiedenen Inhalten immer wieder Anwendung. Dadurch werden 

kumulative Lernprozesse in Gang gesetzt, die es den Schülern schließlich 

ermöglichen, verschiedene Phänomene selbst einzuordnen und zu erklären. 

Dieser Prozess gewinnt zunehmend an Tiefe und Komplexität (BStMUK 

2009c, s. 2). 

22) Der Geschichtsunterricht in den Jahrgangsstufen 11 und 12 konzentriert sich 

auf der Basis eines soliden Grundwissens stärker auf Strukturierungskonzepte 

wie Längs- und Querschnitte, Vergleiche und problemorientierte Fallstudien, 

welche die in den Jahrgangsstufen 6 mit 10 erworbenen Kenntnisse und 

Fähigkeiten methodenorientiert und mehrperspektivisch in neuen 

Zusammenhängen zur Anwendung bringen und vertiefen. (BStMUK 2009f, s. 

2). 

23) Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser 

Überzeugung und vor der Würde des Menschen, Selbstbeherrschung, 

Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, 

Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne und 

Verantwortungsbewußtsein für Natur und Umwelt. Die Schüler sind im Geiste 
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der Demokratie, in der Liebe zur bayerischen Heimat und zum deutschen Volk 

und im Sinne der Völkerversöhnung zu erziehen (Ver BY, Art. 131, 2–3). 

24) Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit fördert die Bereitschaft, sich 

mit dem zeitlich und räumlich Fernen sowie dem Fremden und Ungewohnten 

auseinanderzusetzen und ihm mit Offenheit zu begegnen (BStMUK 2009f, s. 

1). 

25) Übergeordnete Zielsetzung ist, die Schüler auf der Grundlage des 

Menschenbildes der Demokratie zu eigenverantwortlichem Handeln, 

Urteilsfähigkeit und zur Übernahme von Verantwortung in der Gesellschaft zu 

erziehen (BStMUK 2009k, s. 1). 

26) […] allgemeinere Einsichten in Prozesse des Denkens und der 

Entscheidungsfindung zu vermitteln, die für eine aktive und 

verantwortungsbewusste Mitgestaltung der Gesellschaft von Bedeutung sind. 

(BStMUK 2009h, s. 1).  

27) […] die Kompetenzen, die Schüler für eine naturwissenschaftlich-technische 

Berufsorientierung, aber auch für die aktive Teilhabe an der öffentlichen 

Diskussion benötigen. Die Erkenntnisse der Humanbiologie oder die 

Sichtweise der Evolutionstheorie beeinflussen überdies in hohem Maß unser 

Selbstverständnis und unser Weltbild (BStMUK 2009b, s. 1). 

28) Aus der Beschäftigung mit den Lebewesen und Lebensvorgängen in ihrer 

Komplexität und wechselseitigen Abhängigkeit erwächst eine Voraussetzung 

für vorausschauendes Handeln zum nachhaltigen Schutz der Lebensgrundlagen 

in Verantwortung für die nachfolgenden Generationen (BStMUK 2009b, s. 1). 

 


