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Introduktion 
Detta ramverk för informationskompetens för högre utbildning har vuxit fram ur en tro på 
att informationskompetens som en pedagogisk reformrörelse kommer att uppnå sin 
potential endast genom en rikare, mer komplex uppsättning av grundläggande idéer. 

Under de femton år som gått sedan Information Literacy Competency Standards for 
Higher Education (1) publicerades, har akademiska bibliotekarier och deras 
samarbetspartners i organisationer för högre utbildning utvecklat lärandemål, verktyg och 
resurser. En del institutioner har använt standarderna för att infoga begrepp och 
färdigheter rörande informationskompetens i sina kursplaner. 

Men i den snabbt föränderliga högre utbildningsmiljön, tillsammans med det dynamiska 
och ofta osäkra informationsekosystemet där vi alla arbetar och lever, krävs det att ny 
uppmärksamhet riktas mot grundläggande idéer om detta ekosystem. 

Studenter har en större roll och ansvar i att skapa ny kunskap, att förstå konturerna och 
den förändrade dynamiken i en värld av information och i att använda information, data, 
och forskning etiskt. Undervisande lärare har ett större ansvar för att utforma läroplaner 
och uppgifter som främjar ett engagemang med grundläggande idéer om information och 
forskning inom sina discipliner. Bibliotekarier har ett större ansvar att identifiera 
grundläggande idéer inom sin egen kunskapsdomän som kan utvidga lärandet för 
studenter, för att skapa nya sammanhållna läroplaner för informationskompetens, och att 
samarbeta i ännu större utsträckning med lärare. 

Ramverket som erbjuds här kallas en ram med avsikt, eftersom den är baserad på ett 
kluster av sammankopplade centrala begrepp, med flexibla alternativ för genomförande, 
snarare än på en uppsättning standarder, lärandemål, eller någon uppräkning av 
föreskrivna färdigheter. 

Kärnan i detta ramverk bygger på begreppsmässig förståelse, som samlar ett antal olika 
koncept och idéer om information, forskning och vetenskap till en sammanhängande 
helhet. Dessa gemensamma begrepp grundas i Wiggins och McTighes (2) arbete, som 
fokuserar på viktiga begrepp och frågor vid utveckling av läroplaner och även på 
tröskelbegrepp (3), vilka är sådana idéer i någon disciplin som är passager eller portaler 
till fördjupad förståelse eller sätt att tänka och utöva denna disciplin. 

Detta ramverk bygger på en pågående Delphi-studie som har identifierat flera 
tröskelbegrepp i informationskompetens (4), men ramverket har sedan formats med hjälp 
av nya idéer och inriktningar för tröskelbegrepp. Två element belyser viktiga lärandemål 
relaterade till dessa begrepp: tillämpad kunskap (5), som visar på hur den som lär kan öka 
sin förståelse av dessa begrepp inom informationskompetens, och förhållningssätt (6), 
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som beskriver olika sätt att anknyta till dimensioner i lärandet så som känslor, attityder 
och värderingar. 

Referensramen är organiserad i sex ramar, som var och en består av ett centralt begrepp 
inom informationskompetens, en uppsättning av tillämpade kunskaper, och en 
uppsättning av förhållningssätt. 

De sex begrepp som är grunden i ramverket presenteras här: 

 
1. Auktoritet är konstruerad och kontextuell 
2. Skapande av information som process 
3. Information har ett värde 
4. Forskning som undersökande process 
5. Det vetenskapliga samtalet 
6. Sökning som strategisk undersökning 

 

Varken de tillämpade kunskaperna eller de förhållningssätt som stöder varje begrepp är 
avsedda att föreskriva vad organisationer bör göra lokalt för att använda ramverket; varje 
bibliotek och dess partners på campus kommer att behöva anpassa dessa ramar efter vad 
som bäst passar i det egna sammanhanget, inklusive design av lärandemål. Av samma 
skäl bör dessa listor inte anses uttömmande. 

Dessutom bygger detta ramverk i hög grad på begreppet metaliteracy (7) som erbjuder en 
ny syn på informationskompetens som en övergripande uppsättning av förmågor där 
studenter är konsumenter och skapare av information som kan delta framgångsrikt i ett 
kollaborativt sammanhang (8). 

Metaliteracy kräver ett beteendemässigt, affektivt, kognitivt och metakognitivt 
engagemang med informationsekosystemet. Detta ramverk är avhängigt av dessa 
grundläggande idéer om metaliteracy, med särskilt fokus på metakognition (9) eller 
kritisk självreflektion, som avgörande för att bli mer självstyrande i det snabbt 
föränderliga ekosystemet. 

Detta ramverk utvidgar alltså informationskompetens till att omfatta lärandet under 
studenternas hela akademiska karriär och löper samman med andra akademiska och 
sociala lärandemål. Därför kan ramverket sägas erbjuda en utökad definition av 
informationskompetens, som betonar dynamik, flexibilitet, individuell utveckling och 
gemensamt lärande: 

Informationskompetens är en uppsättning av integrerade förmågor som omfattar en 
reflekterande syn på hur information kan återfinnas, en förståelse för hur information 
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produceras och värderas, och hur information kan användas för att skapa ny kunskap och 
för att kunna delta etiskt i ett lärande- och forskningssammanhang. 

Ramverket öppnar vägen för bibliotekarier, lärare och andra institutionella partners att 
omforma undervisningssessioner, uppgifter, kurser och även läroplaner; att koppla 
informationskompetens till studenters studieresultat; att samarbeta inom pedagogisk 
forskning och engagera studenter själva i denna forskning; att uppmuntra bredare 
diskussioner om studenters lärande, konsten att lära ut och lära in, samt bedömning och 
utvärdering av lärande både inom och utom lokala campus. 
 

Noter (ej översatta utan hämtade från originalkällan: 
http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework)  

1. Association of College & Research Libraries, Information Literacy Competency 
Standards for Higher Education (Chicago, 2000). 

2. Grant Wiggins and Jay McTighe. Understanding by Design. (Alexandria, VA: 
Association for Supervision and Curriculum Development, 2004). 

3. Threshold concepts are core or foundational concepts that, once grasped by the learner, 
create new perspectives and ways of understanding a discipline or challenging knowledge 
domain. Such concepts produce transformation within the learner; without them, the 
learner does not acquire expertise in that field of knowledge. Threshold concepts can be 
thought of as portals through which the learner must pass in order to develop new 
perspectives and wider understanding. Jan H. F. Meyer, Ray Land, and Caroline Baillie. 
“Editors’ Preface.” In Threshold Concepts and Transformational Learning, edited by Jan 
H. F. Meyer, Ray Land, and Caroline Baillie, ix–xlii. (Rotterdam, Netherlands: Sense 
Publishers, 2010). 

4. For information on this unpublished, in-progress Delphi Study on threshold concepts 
and information literacy, conducted by Lori Townsend, Amy Hofer, Silvia Lu, and Korey 
Brunetti, see http://www.ilthresholdconcepts.com/. Lori Townsend, Korey Brunetti, and 
Amy R. Hofer. “Threshold Concepts and Information Literacy.” portal: Libraries and the 
Academy 11, no. 3 (2011): 853–69. 

5. Knowledge practices are the proficiencies or abilities that learners develop as a result 
of their comprehending a threshold concept. 

6. Generally, a disposition is a tendency to act or think in a particular way. More 
specifically, a disposition is a cluster of preferences, attitudes, and intentions, as well as a 
set of capabilities that allow the preferences to become realized in a particular way. 
Gavriel Salomon. “To Be or Not to Be (Mindful).” Paper presented at the American 
Educational Research Association Meetings, New Orleans, LA, 1994. 

http://www.ala.org/acrl/standards/ilframework
http://www.ilthresholdconcepts.com/
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7. Metaliteracy expands the scope of traditional information skills (determine, access, 
locate, understand, produce, and use information) to include the collaborative production 
and sharing of information in participatory digital environments (collaborate, produce, 
and share). This approach requires an ongoing adaptation to emerging technologies and 
an understanding of the critical thinking and reflection required to engage in these spaces 
as producers, collaborators, and distributors. Thomas P. Mackey and Trudi E. 
Jacobson. Metaliteracy: Reinventing Information Literacy to Empower 
Learners. (Chicago: Neal-Schuman, 2014). 

8. Thomas P. Mackey and Trudi E. Jacobson. “Reframing Information Literacy as a 
Metaliteracy.” College and Research Libraries72, no. 1 (2011): 62–78. 

9. Metacognition is an awareness and understanding of one’s own thought processes. It 
focuses on how people learn and process information, taking into consideration people’s 
awareness of how they learn. (Jennifer A. Livingston. “Metacognition: An Overview.” 
Online paper, State University of New York at Buffalo, Graduate School of Education, 
1997. http://gse.buffalo.edu/fas/shuell/cep564/metacog.htm.) 

  

http://gse.buffalo.edu/fas/shuell/cep564/metacog.htm
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Ramar 
De sex ramarna presenteras utan någon särskild ordningsföljd för hur de bör läras in. 

 

Auktoritet är konstruerad och kontextuell (Authority is constructed and 
contextual)  
Informationskällor återspeglar upphovspersonernas kompetens och trovärdighet 
och utvärderas utifrån informationsbehovet och det sammanhang i vilket 
informationen kommer att användas. Auktoritet är konstruerad på så sätt att olika 
grupper erkänner olika typer av auktoriteter. Den är kontextuell på så vis att 
informationsbehovet kan bidra till vilken nivå av auktoritet som krävs. 

Experter förstår att auktoritet är en form av påverkan som erkänns eller utövas i en 
gemenskap. Experter har en skeptiskt insiktsfull inställning till auktoritet, där det finns en 
öppenhet för nya perspektiv, fler åsikter, och förändringar i tankesättet. 

Experter förstår behovet av att fastställa giltigheten hos information som skapats av olika 
auktoriteter och att uppmärksamma fördomar som lyfter fram vissa källor som mer 
auktoritativa än andra, särskilt när det gäller andra världsbilder, kön, sexuell läggning, 
och kulturella tillhörigheter.  

En förståelse av detta begrepp möjliggör för noviser att granska alla källor kritiskt – 
oavsett om det är ett kort blogginlägg eller ett vetenskapligt granskat konferensbidrag – 
och ställa relevanta frågor om ursprung, sammanhang och lämplighet för det aktuella 
informationsbehovet. Noviser respekterar den expertkunskap som auktoriteten 
representerar, samtidigt som de fortsätter att vara skeptiska gentemot de system som har 
lyft fram auktoriteten och de informationskällor som skapas av denna.  

Experter vet hur man söker efter auktoritativa källor men uppmärksammar att oväntade 
röster kan vara auktoritativa, beroende på informationsbehovet. Noviser kan behöva luta 
sig mot grundläggande indikatorer på auktoritet, såsom publikationstyp eller författarens 
meriter, medan experter uppmärksammar olika skolbildningar eller ämnesspecifika 
paradigm. 

 

 

Tillämpad kunskap/kunskapsmetoder 
De som utvecklar sina informationskompetenser 



6 

• definierar olika typer av auktoritet, till exempel expertkunskap (t.ex. akademisk), 
samhällsposition (t.ex. offentligt ämbete eller titel) eller speciella erfarenheter 
(t.ex. att ha deltagit i en historisk händelse); 

• använder verktyg och indikatorer på auktoritet, för att avgöra källors trovärdighet 
och förstår de faktorer som kan påverka denna trovärdighet; 

• förstår att många ämnesdiscipliner har erkända auktoriteter i betydelsen välkända 
forskare och publikationer som allmänt anses vara "standard". Trots detta, 
utmanar vissa forskare ibland auktoriteten hos dessa källor; 

• inser att auktoritativt innehåll kan förpackas formellt eller informellt och kan 
inkludera källor inom alla typer av media;  

• inser att de utvecklar sina egna auktoritativa röster inom ett visst område och 
erkänner det ansvar som detta medför, bland annat genom att eftersträva 
noggrannhet och tillförlitlighet, respektera immaterialrätt och genom att vara 
delaktig inom sitt verksamhetsområde; och 

• förstår den alltmer sociala karaktären av informationsekosystemet där auktoriteter 
aktivt samverkar med varandra och där källor utvecklas över tid. 

Förhållningssätt 
De som utvecklar sina informationskompetenser 

• utvecklar och bibehåller ett öppet sinne när de möter olika och ibland motstridiga 
perspektiv; 

• motiverar sig att hitta auktoritativa källor, samtidigt som de erkänner att 
auktoritet kan tilldelas eller visa sig på oväntade sätt; 

• utvecklar en medvetenhet om vikten av att bedöma innehåll med en skeptisk 
hållning och är uppmärksam på egna fördomar och världsbilder och 

• ifrågasätter traditionella föreställningar om auktoritet och lyfter fram värdet av 
olika idéer och världsbilder; och 

• är medvetna om att en återkommande självvärdering krävs för att upprätthålla 
dessa attityder och handlingar. 
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Skapande av information som process (Information creation as a process)  
Information kan ha olika form och olika syfte. Bakomliggande process med sökning, 
utformning, granskning och spridning av information skiljer sig åt beroende på 
sammanhang. Den slutgiltiga produkten speglar dessa variationer. 

Skapandet av information kan resultera i källor som ser väldigt olika ut. Experter ser 
bortom form vid val av källor. De unika möjligheterna och begränsningarna för varje 
framställningsprocess liksom det specifika informationsbehovet avgör hur informationen 
kan användas. Som expert vet man att information värderas olika i olika sammanhang, 
t.ex. i forskningsvärlden eller arbetslivet. Redigering eller olika typer av granskning före 
eller efter publicering är exempel på faktorer som kan påverka publiceringsprocessen och 
utgöra kvalitetsindikatorer.  

I dagens mediesamhälle skapas och sprids information i ständigt nya framväxande 
processer. Detta kräver kontinuerlig uppmärksamhet. För kritisk värdering av information 
och dess användbarhet behöver experter titta på såväl de underliggande 
framställningsprocesserna som den slutgiltiga produkten. Noviser börjar förstå hur 
informationen framställts, vilket leder dem till alltmer sofistikerade val när det gäller att 
matcha informationsresurser mot informationsbehov. 

 
Tillämpad kunskap/kunskapsmetoder 
 

De som utvecklar sina informationskompetenser 

• kan identifiera möjligheter och begränsningar i information som kommit till på 
olika sätt; 

• kan bedöma hur lämplig en källas publiceringsprocess är sett till ett specifikt 
informationsbehov; 

• kan redogöra för traditionella och framväxande processer för skapande och 
spridning av information inom ett specifikt ämnesområde; 

• förstår att information kan uppfattas olika beroende på vilken form den paketerats 
i. 

• förstår vad det innebär om informationskällor innehåller statisk eller dynamisk 
information; 

• kan värdera olika källors användbarhet i olika sammanhang; 
• kan applicera kunskap om olika källors möjligheter och begränsningar till nya 

informationssammanhang och 
• utvecklar i sitt eget skapande av information en förståelse för att de val man gör 

påverkar hur källan kan användas och vilket budskap den förmedlar. 
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Förhållningssätt 
 
De som utvecklar sina informationskompetenser   

• känner igen olika källors framställningsprocess; 
• värderar processen i vilken man matchar ett informationsbehov med lämplig 

informationskälla;  
• inser att framställning av information initialt kan börja en rad olika former för 

kommunikation; 
• förhåller sig till oklarheten kring det potentiella värdet av nya former och vägar 

för informationsframställan; 
• Undviker att likställa form med underliggande framställningsprocess och 
• Inser att de har tillgång till och kan använda olika metoder för spridande av 

information i olika syften. 
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Information har ett värde (Information has value)  
  
Information är värdefull på många olika sätt; som handelsvara, som ett verktyg för 
att utbilda sig, att påverka, att förhandla och för att förstå världen. Juridiska och 
socioekonomiska intressen påverkar produktion och spridning av information. 
  
Värdet av information visar sig i en mängd olika sammanhang, som varierande 
publiceringstraditioner, tillgång till information, kommersialisering av personlig 
information och immaterialrättsliga lagar. Novisen kan få kämpa med att förstå 
informationens olika värden i en miljö där ”fria" informationstjänster är vanligt 
förekommande och första mötet med begreppet immateriella rättigheter sker via 
citeringsregler eller varningar om plagiering och upphovsrätt. Som skapare och 
användare av information, förstår experter sina rättigheter och skyldigheter när de deltar i 
den akademiska gemenskapen. Experter förstår att informationens värde kan användas av 
mäktiga intressen på ett sätt som marginaliserar vissa röster. Emellertid kan 
informationens värde även användas av individer och organisationer som 
påtryckningsmedel för att åstadkomma förändring och ge medborgerliga, ekonomiska, 
sociala eller personliga vinster. Experter förstår även att det är ett individuellt ansvar att 
göra medvetna och välgrundade val gällande när man ska respektera eller motsätta sig 
rådande juridisk och socioekonomisk praxis rörande värdet av informationen. 
  
Tillämpad kunskap/kunskapsmetoder  
 
De som utvecklar sina informationskompetenser 
  

• ger erkännande till andras tankar och idéer som man bygger sitt eget arbete på 
genom korrekta källhänvisningar; 

• förstår att immateriella rättigheter är en juridisk och social konstruktion som 
varierar beroende på kulturella traditioner; 

• beskriver syftet med och skillnaderna emellan upphovsrätt, skälig användning 
(fair use), open access och allmän användning (public domain); 

• förstår hur och varför vissa individer eller grupper av individer kan vara 
underrepresenterade eller systematiskt marginaliserade inom de system som 
producerar och sprider information; 

• erkänner problematik kring frågor om åtkomst eller brist på åtkomst till 
informationskällor; 

• avgör var och hur de publicerar information; 
• förstår hur kommersialiseringen av personlig information och internetvanor 

påverkar både den information de får, och den information de skapar eller sprider 
på nätet; och 

• gör medvetna val angående sin aktivitet på Internet med kännedom om 
frågeställningar relaterade till integritet och kommersialisering av personlig 
information. 
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Förhållningssätt  
  
De som utvecklar sina informationskompetenser  
 

• respekterar andras ursprungsidéer; 
• kan värdera den kompetens, tid och ansträngning som behövs för att producera 

kunskap; 
• ser sig själva som bidragande till informationsmarknaden snarare än bara som 

konsumenter: och 
• är benägna att granska sina privilegier vad gäller tillgång till information 
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Forskning som undersökande process (Research as inquiry)  
 
Forskning är en iterativ aktivitet som är beroende av att allt mer komplexa eller nya 
frågor ställs, vars svar i sin tur ger upphov till ytterligare frågor eller nya 
strömningar inom en disciplin.  

Experter ser utforskandet som en process som fokuserar på problem eller frågor, antingen 
öppna eller olösta, inom en disciplin eller mellan olika discipliner. Enligt dem leder 
samarbeten inom en disciplin till utökad kunskap. Här uppstår ofta oenigheter där debatt 
och dialog bidrar till ett fördjupat samtal om kunskap. Den här processen försiggår även 
utanför den akademiska sfären i samhället i stort och fokuserar på personliga, 
professionella och samhälleliga behov. Variationen i sättet att undersöka kan bestå av allt 
från enkla frågeställningar som kan besvaras med hjälp av återanvändning av tidigare 
kunskap till mycket raffinerade forskningsfrågor, användande av mer avancerade 
forskningsmetoder och utforskande av mer diversifierade disciplinära perspektiv. Noviser 
förvärvar efter hand både strategiska perspektiv på processen att fråga samt en större 
repertoar av undersökande metoder.  
 

Tillämpad kunskap/kunskapsmetoder  
 
De som utvecklar sina informationskompetenser 

• formulerar forskningsfrågor baserade på kunskapsluckor eller omprövning av 
befintliga och eventuellt motstridiga uppgifter; 

• fastställer lämplig omfattning/avgränsning av undersökningen; 
• hanterar komplexa frågor genom att bryta ned dem till enkla och på detta sätt 

begränsa undersökningens omfattning  
• använder olika forskningsmetoder, baserat på behov, omständigheter och typ av 

undersökning/fråga/forskning; 
• granskar insamlad information för att identifiera eventuella luckor och/eller 

svagheter;  
• organiserar informationen på ett meningsfullt sätt; 
• kombinerar idéer hämtade från flera olika källor; 
•  drar rimliga slutsatser baserade på analyser och tolkning av information 

 

Förhållningssätt 
 
De som utvecklar sina informationskompetenser:  
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• betraktar forskning som en undersökning utan gränser med användning av 
information som en viktig del;  

• uppfattar frågor som förefaller enkla, men ändå är angelägna och viktiga för 
forskning.  

• visar intellektuell nyfikenhet genom att utveckla forskningsfrågor och tillägna sig 
nya undersökningsmetoder; 

• värderar intellektuell nyfikenhet genom att utveckla frågor och i lärandet av nya 
undersökningsmetoder; 

• har både ett öppet sinne och ett kritiskt förhållningssätt; 
• värderar uthållighet, anpassningsförmåga och flexibilitet och inser att 

tvetydigheter kan vara stimulerande för forskningsprocessen 
• eftersöker/eftersträvar flera perspektiv under informationsinsamling och 

bedömning; 
• söker lämpligt stöd när det behövs; 
• följer etiska och juridiska riktlinjer vid insamling och användning av information; 

och 
• uppvisar intellektuell ödmjukhet genom att känna igen sina egna intellektuella och 

erfarenhetsmässiga begränsningar. 
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Det vetenskapliga samtalet (Scholarship as conversation) 
 

Det vetenskapliga samhället består av akademiker, forskare och professionella som 
är engagerade i en pågående diskurs där nya insikter och upptäckter uppträder 
över tid som ett resultat av varierande perspektiv och tolkningar.  
 
Forskning inom olika vetenskapliga områden är en diskursiv (resonerande) praktik där 
idéer formuleras, debatteras och vägs mot varandra över tid. Istället för att söka distinkta 
svar på komplexa problem förstår experterna att ett givet problem kan karaktäriseras av 
ett antal konkurrerande perspektiv och ingår som en del i den pågående debatten där 
informationsanvändare och -producenter träffas och förhandlar om ett problems 
betydelse. Genom denna process förstår experter att några frågeställningar kan ha 
etablerade svar medan andra inte kan ha några enkla givna svar. Experter är därför böjda 
att söka fram många perspektiv, inte bara dem som de redan känner till. Dessa perspektiv 
kan komma ifrån deras eget ämne eller profession eller ifrån andra disciplinära områden. 
 
Noviser och experter på alla nivåer har en möjlighet att delta i konversationen, men 
etablerade maktstrukturer kan påverka denna möjlighet och även ge företräde åt vissa 
åsikter och viss information. Att utveckla en förtrogenhet med tillförlitliga källor, 
metoder och strömningar inom fältets diskurs hjälper novisen att träda in i det 
vetenskapliga samtalet. Nya former av akademisk och vetenskaplig kommunikation ger 
fler individer en möjlighet att kunna delta i konversationen. Att anknyta till tidigare 
relevant forskning behövs för att delta i konversationen. Det möjliggör att konversationen 
leds framåt samtidigt som det styrker den egna rösten i konversationen.  
 
 
Tillämpad kunskap/kunskapsmetoder 

De som utvecklar sina informationskompetenser: 

• citerar andras bidragande arbeten i den egna informationsproduktionen; 
• bidrar till det vetenskapliga samtalet på en lämplig nivå som t ex en lokal online 

community, en vägledd diskussion, i en tidskrift för studentarbeten, i en muntlig 
konferenspresentation/postersession; 

• identifierar barriärer som hindrar inträde till den vetenskapliga diskursen via olika 
arenor; 

• utvärderar kritiskt andras bidrag i gemensamma informationsmiljöer; 
• identifierar hur särskilda artiklar, böcker och andra vetenskapliga verk bidrar till 

det disciplinära området; 
• summerar förändringar ur ett vetenskapligt perspektiv över tid gällande en 

speciell inriktning inom en disciplin; och 
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• förstår att ett visst givet vetenskapligt verk inte representerar det enda perspektivet 
eller inte heller står för majoriteten av uppfattningar om det problem som 
föreligger. 

 
Förhållningssätt 

De som utvecklar sina informationskompetenser: 

• förstår att de träder in i ett pågående vetenskapligt samtal, inte ett avslutat; 
• letar fram diskussioner som bedrivs inom det egna forskningsområdet; 
• ser sig själva snarare som bidragsgivare än som konsumenter av vetenskapen; 
• förstår att det vetenskapliga samtalet förs på en mängd olika ställen; 
• väntar med att bedöma ett vetenskapligt bidrag tills man förstått den bredare 

kontexten; 
• inser ansvaret som följer med ett deltagande i ett samtal via olika kanaler; 
• värdesätter användargenererade bidrag och granskar kritiskt bidrag av andra; och 
• inser att det inom ett system finns privilegierade auktoriteter och genom 

avsaknaden av ett flytande vetenskapligt språk inom en disciplin så begränsas 
möjligheten att delta och engagera sig. 
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Sökning som strategisk undersökning (Searching as strategic exploration)  
Informationssökning är ofta en icke-linjär och iterativ process, och kräver att ett 
brett spektrum av informationskällor utvärderas. Det krävs också ett flexibelt 
tänkande så att alternativa vägar utvecklas när ny kunskap och förståelse inhämtas. 

Den konkreta informationssökningen börjar ofta med en fråga som riktar in sökningen 
mot den information man behöver. Själva sökningen, inklusive frågor, upptäckter och 
serendipitet, identifierar både möjliga relevanta källor, och vägar för att få tillgång till 
dessa. Experter inser att informationssökning är kontextberoende och att det är en 
komplex erfarenhet, som påverkar, och påverkas av, kognitiva, affektiva och sociala 
dimensioner hos den som söker. Noviser söker kanske i ett begränsat urval av resurser, 
medan experter söker bredare och djupare för att ringa in den mest lämpliga 
informationen sett till projektets omfattning. På samma sätt tenderar noviser att utnyttja få 
sökstrategier, medan experter väljer mellan flera sökstrategier, baserat på vilka källor som 
finns och på informationsbehovets omfattning och kontext. 

 
Tillämpad kunskap/kunskapsmetoder 
 
De som utvecklar sina informationskompetenser: 

• bestämmer initialt uppgiftens omfattning för att uppskatta informationsbehovet; 
• identifierar intressenter inom akademin, samt vilka organisationer, myndigheter 

och företag som kan ha information inom ämnet och undersöker sedan hur denna 
information kan nås; 

• utnyttjar på lämpligt sätt såväl ett kreativt och expansivt tänkande (t ex 
brainstorming), för att fokusera och begränsa (t.ex. val av bästa källa) vid 
informationssökning; 

• matchar informationsbehov och sökstrategier mot lämpliga sökverktyg; 
• baserat på sökresultaten, utformar och förfinar behoven och sökstrategierna när 

det är nödvändigt; 
• förstår hur informationssystem (t ex samlingar av dokumenterad information) är 

organiserade för att utvinna relevant information; 
• använder olika sökspråk (t ex kontrollerade ämnesord, nyckelord, fritext) på ett 

korrekt sätt; och 
• kan effektivt hantera sökprocessen och sökresultatet. 

 

Förhållningssätt 
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De som utvecklar sina informationskompetenser: 

• tänker flexibelt och kreativt; 
• förstår att en inledande sökning inte alltid ger ett fullgott resultat; 
• inser att informationskällor varierar stort till innehåll och format, och har 

varierande relevans och värde, beroende på informationsbehov och sökningarnas 
karaktär; 

• söker vägledning från experter, så som bibliotekarier, forskare och 
yrkesmänniskor; 

• inser värdet av botaniserande browsing och serendipitet för att hitta information; 
och 

• uthärdar informationssökningens utmaningar, samt vet när de har tillräckligt med 
information för att uppfylla sitt informationsbehov. 
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