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1. Inledning 

“It so happens that to every understanding, sooner or later an action corresponds. [---] 

Critical understanding leads to critical action.” (Freire 2005, s. 39-40) 

Undervisning i informationskompetens varken kan eller bör ses som ett neutralt inslag i högre 

utbildning. Utvecklandet av kritisk medvetenhet bör därför i dessa lärandesituationer vara 

genomgående prioriterat och en övergripande målsättning. Studenter måste kunna söka, 

använda, hantera och ta ställning till information, samt kritiskt förhålla sig till 

informationskällor och dess innehåll såväl som till det egna urvalet och den egna 

textproduktionen. Därtill måste de även kunna förhålla sig kritiska till den tradition och de 

sammanhang som de själva respektive informationen de möter befinner sig inom. Den 

ogreppbara och växande informationsmängden ställer ökade krav på att 

informationskompetens med kritiska förtecken utvecklas hos var och en. Studenters 

kunskapsutveckling sker visserligen inom ramarna för den akademiska diskursen, men är på 

samma gång en förberedelse inför den kommande yrkespraktiken såväl som en del i det 

livslånga lärandet. Samtidigt som det omgivande informationslandskapet är multimodalt, 

komplext och gränslöst så har den akademiska världen också sin specifika karaktäristik. Till 

följd därav behöver studenter kunna utveckla strategier och förhållningssätt för alla dessa 

aspekter av informationskompetens. Så att de kan hantera, förstå och kritiskt granska 

information och dess villkor i den specifika akademiska kontexten, i den framtida yrkesrollen 

och i sina liv. 

Det finns därmed ett behov bland studenter att i sitt lärande kunna utveckla 

informationskompetens, vilket måste tillgodoses av högskolor och universitet. I högre 

utbildning är det biblioteket som kommit att kopplas samman med informationskompetens 

och undervisning inom området. Högskole- och universitetsbibliotekens situation har under de 

senaste decennierna påverkats av många förändringsfaktorer, inte minst den tekniska 

utvecklingen och förändrade pedagogiska mål inom högre utbildning. Och vikten av 

informationskompetens har alltmer kommit att betonas. Denna uppsats görs på uppdrag av 

Högskolan Kristianstad i syfte att utvärdera den undervisning i informationskompetens som 

biblioteksverksamheten inom enheten LärandeResursCentrum tillhandahåller. Med detta 

avses den undervisning vars avsikt är att utveckla studenternas informationskompetens och 

som är kopplad till informationssökning och informationsanvändning. Under det studiebesök
1
 

vi inledningsvis gjorde för att skapa oss en förståelse av de rådande förhållandena framkom 

att undervisningssituationen skiljer sig i förhållande till utbildning, och att den samverkan 

som finns bibliotekarier och lärare emellan också varierar mellan olika utbildningar. Dessa 

skillnader kan ses mellan Högskolan Kristianstads två största studentgrupper, som finns på 

sjuksköterskeutbildningen och lärarutbildningen, vilka båda är utbildningar som leder till 

praktiska och kunskapsintensiva yrken. 

Utifrån det givna utvärderingsuppdraget ämnar vi ge en bild av den undervisning i 

informationskompetens som för närvarande bedrivs och i vilka avseenden utformningen av 

denna kan behöva förändras. Utöver detta ser vi ett behov av att bruka nya sätt att angripa 

informationskompetens som forskningsområde, där den teoretiska ansatsen och den faktiska 

praktiken kan mötas. Genom andra teoretiska utgångspunkter än de som vanligen används kan 

nya vinklingar tillföras eftersom ytterligare aspekter av ett fenomen på så sätt kan belysas. 

                                                 
1Studiebesöket på LärandeResursCentrum, Högskolan Kristianstad ägde rum 110215. 
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Tidigare empiriska studier har sällan utgått från ett kritiskt perspektiv på 

informationskompetens. Därav har vi förhoppningen att vi genom att ta ett kritiskt grepp ska 

kunna tillföra kunskap till området, samt att undervisning i informationskompetens på sikt ska 

kunna utvecklas i form av att kritiska aspekter hamnar alltmer i fokus.  

1.1 Bakgrund 

Här beskrivs de faktorer som ligger till grund för behovet av att utvärdera undervisningen i 

informationskompetens. Detta görs genom en kort beskrivning av situationen på Högskolan 

Kristianstad kopplat till informationskompetens i högskolekontexten. 

Under senare delen av 2000-talet har Högskolan Kristianstad genomfört en omfattande 

omorganisation, vilken dels innebär en strävan mot en mera genomgående gemensam praxis, 

dels ingår i att positionera sig i vad som uttrycks vara ett nytt högskolelandskap. Visionen, 

vilken framgår i högskolans upprättade strategi för åren 2009-2014 (Högskolan Kristianstad 

2009), är att “utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter” (s. 2). Häri framhålls att 

studenterna inte bara ska ha på arbetsmarknaden eftertraktade kunskaper och färdigheter, utan 

också ha utvecklat förhållningssätt som innebär vilja till kunskapsutveckling samt förmåga att 

ta sig an förändringar i framtiden. Innehållet är motsvarande de formuleringar som i nuläget 

finns i Högskolelagen (SFS 1992:1434) och de krav som det europeiska mellanstatliga 

utbildningssamarbetet Bolognaprocessen har medfört. 

Bolognaprocessen, i vilken anställningsbarhet
2
 utgör ett av de övergripande målen, har 

föranlett stora förändringar av den högre utbildningen på många håll i Europa. Inom det 

svenska utbildningsväsendet har 2007 års högskolereform medfört att väsentliga 

strukturförändringar i enlighet med Bolognadeklarationen har ägt rum. Förändringarna berör 

bland annat examina och att lärandemål (eng. learning outcomes), alltså de förväntade 

läranderesultaten, på varje kurs ska anges av högskolor och universitet (Internationella 

Programkontorets webbsida). Lärandemålen, vilka handlar om såväl kunskaper som 

färdigheter samt förhållningssätt och värderingsförmåga, har gett nya utbildnings- och 

kursplaner på Högskolan Kristianstad (Högskolan Kristianstad u.å.a). Inom ramen för att 

beskriva lärandemål betonas också vikten av att beskriva mellan ämnen överförbara 

kunskaper, vilka anses användbara i det kommande arbetslivet och för det fortsatta lärandet 

(Sverige Regeringen 2005, s. 99). Detta innebär att studenter vid sin examen ska ha utvecklat 

generiska förmågor, vilka anges vara exempelvis att söka, värdera och kritiskt tolka 

information (Sverige Regeringen 2005, s. 99; SFS 1993:100 Bil. 2 Examensordningen). 

Sedan en lagändring 1 juli 2002 finns informationskompetens inskrivet i Högskolelagen (SFS 

1992: 1434). Termen används visserligen inte uttryckligen men innehållet i lydelsen i 

nuvarande 1 kap § 8 och § 9 har kommit att betraktas som uttryck för informationskompetens 

(se t.ex. Hansson & Rimsten 2005, s. 5; Ekstrand, Boström & Seebass 2010, s. 45). I 

Högskolelagen står att studenter inom sin utbildning ska ha utvecklat förmåga att göra kritiska 

bedömningar, klara av förändringar i arbetslivet samt självständigt kunna identifiera, 

formulera och lösa problem. Dessutom ska studenter utöver färdigheter inom sitt 

ämnesområde kunna såväl söka och värdera vetenskaplig kunskap som ha utvecklat förmåga 

att följa kunskapsutvecklingen inom sitt ämne (SFS 1992: 1434, § 8 och § 9). Hansson och 

Rimsten (2005) undersökte i rapporten “Someone else’s job” hur målbeskrivelsen gällande 

                                                 
2Begreppet anställningsbarhet är i sig inte helt oproblematiskt att definiera. Det används här i betydelsen att studenter efter att 

ha tagit sin examen ska vara attraktiva för arbetsmarknaden och kunna “fylla en funktion på arbetsmarknaden inom det 

område som utbildningen avser” (Sverige Regeringen 2005, s. 90). 
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informationskompetens i Högskolelagen
3
 har tolkats och tillämpats på svenska universitet och 

högskolor. I denna synliggörs att det ofta är biblioteket som självmant har tagit på sig ansvaret 

samtidigt som samverkan med lärarna har varit knapp (Hansson & Rimsten 2005, s. 6). Också 

i en rapport från Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) (2003) bekräftas att 

högskolor och universitet har låtit informationskompetens enkom bli bibliotekens fråga och 

ansvar. I SUHF:s rapport lyfts å ena sidan att studenterna i dag själva måste ta mera ansvar för 

sitt lärande vilket innebär att all personal som utgör ramen för lärandet måste arbeta 

tillsammans kontinuerligt, å andra sidan att 2002 års lagändring medfört att informations-

kompetens prioriterats som självständigt mål inom den högre utbildningen (s. 15). 

På Högskolan Kristianstad ses biblioteket som en pedagogisk resurs, vilket är en roll som har 

stärkts i och med att LärandeResursCentrum, som samlar högskolans pedagogiska resurser 

inom en organisatorisk enhet, inrättades år 2008 i samband med omorganiseringen 

(Högskolan Kristianstad 2009, s. 3; Nordenhem 2008). De största utbildningarna är 

lärarutbildningen följd av sjuksköterskeutbildningen, vilka omfattar 36 procent respektive 17 

procent av programstudenterna (Högskolan Kristianstad u.å.b, s. 4). På de två största 

programmen ser informationskompetensutbildningen väldigt olika ut. Ekstrand, Boström och 

Seebass (2010, s. 46-52) har beskrivit dessa skillnader utifrån sina yrkesroller som 

bibliotekarier på Högskolan Kristianstads bibliotek. De anser att trots Högskolan Kristianstads 

arbete med informationskompetens, vilket har pågått sedan början av 2000-talet, så är detta 

inte tillräckligt integrerat i högskolans undervisning och kursernas innehåll. Hansson och 

Rimsten (2005, s. 21-22) återger i sin rapport att det på Högskolan Kristianstad har pågått 

diskussioner om informationskompetens på flera nivåer inom organisationen, samt att det 

mellan bibliotekarier och lärare inom några av utbildningarna finns välutvecklade samarbeten. 

På Högskolan Kristianstad har sjuksköterskeprogrammet och högskolebiblioteket ett 

välfungerande samarbete sedan ett antal år tillbaka. Vägledning till bibliotekets resurser ingår 

redan från början i utbildningen och kontaktbibliotekarien för sjuksköterskeprogrammet är 

delaktig i flera av delkurserna (Ekstrand et al. 2010 s. 46-50). Förutom undervisning i och 

handledning vid informationssökning och källkritik, så ger kontaktbibliotekarien 

kommentarer på studenternas referenslistor och examinerar studenternas informationssökning 

utifrån sökscheman som de skriver under tiden de arbetar med en uppgift. Trots tätt samarbete 

mellan utbildning och bibliotek så var det många studenter som vände sig till tjänsten boka en 

bibliotekarie, vilken tillhandahålls av biblioteket för enskild vägledning. Detta har resulterat i 

att sökverkstäder har införts för uppsatsskrivande sjuksköterskestudenter (Ekstrand et al. s. 

47-50). Samarbetet mellan lärarprogrammet och biblioteket är av mera sporadisk karaktär. 

Undervisning i informationskompetens finns inte som en röd tråd genom utbildningen och har 

inte integrerats i kurserna i någon högre grad. Det har tidigare utarbetats en plan för samarbete 

mellan biblioteket och lärarutbildningen men den har inte realiserats. Undervisningen sker på 

efterfrågan från lärarna och det har upplevts vara svårt för utbildningens kontaktbibliotekarie 

att utveckla informationskompetensundervisningen så att studenterna kan bygga på sina 

kunskaper successivt. Den undervisning som ges är främst kopplad till uppsatsskrivande och 

utöver detta nyttjas boka en bibliotekarie-servicen i stor utsträckning (Ekstrand et al. s. 50-

51). Sammanställningen över antalet undervisningstimmar som programmens kontakt-

bibliotekarier höll i under år 2010 visar att 861 sjuksköterskestudenter deltog i 

salsundervisning, vilken uppgick till sammanlagt 123 timmar. Motsvarande siffror för 

lärarstudenterna är 213 deltagare och totalt 35 timmar salsundervisning. Boka en 

                                                 
3Då utredningen gjordes beskrevs mål för utbildningen i kap 1 § 9. Dessa är i nu gällande lag beskrivna i kap 1 § 8 och § 

9.  Förändringen i skrivningen sker som en följd av Bolognaprocessen, vilken har lett fram till en indelning i utbildning på 

grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, och målen anges numera specifikt för var och en av dessa nivåer. Ordvalet har 

också ändrats från “skall ge studenterna” till “skall utveckla studenternas”. 
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bibliotekarie-tjänsten nyttjades däremot i högst utsträckning av lärarstudenter, där 144 

studenter använde tjänsten under sammanlagt 100 timmar mot åtta timmar med totalt 15 

deltagare för sjuksköterskeprogrammets kontaktbibliotekarie (Högskolan Kristianstad u.å.c). 

Samma år tog sammanlagt 341 lärarstudenter sin examen jämfört med 179 studenter inom 

sjuksköterskeutbildningen (Högskolan Kristianstad u.å.b). 

För både lärare och sjuksköterskor finns studier som visar en diskrepans mellan det som lärs 

ut kring informationssökning och informationsanvändning under utbildningen och hur det 

fungerar inom de båda yrkena i praktiken. Det finns en upplevelse av att utrymmet för att ta 

del av den senaste forskningen i arbetet inte är så stort (Lundh & Sundin 2006; Sundin 2004). 

Samtidigt ställs inom ramarna för Bolognaprocessen ökade krav på koppling mellan 

utbildning och framtida yrkespraktiker. Implementeringen av detta ligger på de undervisande 

lärarna och bibliotekarierna inom den högre utbildningen (Hedman, Lundh & Sundin 2009, s. 

156). Vikten av att utveckla informationskompetens är dock inte enbart kopplat till den 

framtida yrkespraktiken utan knyts även till det livslånga lärandet (se t.ex. Limberg & 

Folkesson 2006; Pilerot & Hedman 2009; The Prague Communiqué 2001) och har betydelse 

för såväl yrkesutövande som vardagliga aktiviteter. Ekstrand, Boström och Seebass (2010) 

nämner också det livslånga lärandet som en viktig aspekt och drar utifrån forskning på 

området slutsatsen att informationskompetens är dels generisk, dels kopplad till sitt 

sammanhang. De ser det därmed som problematiskt att undervisningen i informations-

kompetens ofta är ett fristående moment istället för att vara integrerad i kursernas innehåll. 

Det finns alltså en viss brist på överrensstämmelse mellan de teoretiska aspekterna av 

informationskompetens jämfört med omsättningen i praktiken, vilket delvis torde kunna 

knytas till de mätbara krav som finns uppställda och som högre utbildningar har att förhålla 

sig till. Marcum (2002, s. 12) menar att det inte är fel i sig att ha mätbara mål att arbeta mot 

men att dagens undervisningspraktik och teoretiska perspektiv inte ligger i linje med varandra, 

då det större sammanhanget ofta förbises i praktiken. Istället för att enbart testa utfallet av 

studenters lärande behöver den förändring som studenterna genomgår också vara föremål för 

utvärdering eftersom det är denna förändring som är avgörande för om kunskaper har 

tillägnats. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka nyttan av bibliotekets undervisning i 

informationskompetens i två studentgrupper inom skilda ämnen vid Högskolan Kristianstad. 

Detta i förhållande till utvecklande av kritisk informationskompetens och inom ramarna för de 

mål som finns inom högre utbildning. 

Våra frågeställningar är: 

1) Vilken bild ger studenterna inom respektive studentgrupp av sin informationskompetens? 

2) Hur ser studentgruppernas upplevelse av undervisningen i informationskompetens ut? 

3) Hur ser relationen ut mellan bilden studenterna ger av sin informationskompetens och deras 

upplevelser av undervisningen i informationskompetens? 

4) På vilka sätt kan det finnas anledning att förändra undervisningens utformning? 
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1.3 Avgränsningar 

De gjorda avgränsningarna utgår dels från av oss identifierade förutsättningar och problem, 

dels från att möta de krav som uppdragsgivaren på förhand har definierat. Vi har valt att 

undersöka studentgrupper eftersom det med hänsyn till uppsatsens omfattning inte finns 

utrymme att inkludera både lärare och studenter. Valet att fokusera på studenter gjordes efter 

ett samtal med involverade personer hos uppdragsgivaren, där det framkom att 

studentperspektivet prioriterades. Det stod då också klart att det skulle vara mest värdefullt att 

innefatta de två största utbildningarna i undersökningen. Vidare gjordes avgränsningen att 

enbart studera campusutbildningar, vilken beror på att undersökningen annars skulle bli alltför 

omfattande. 
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2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

I det här avsnittet redogör vi för tidigare forskning och litteratur, vilken berör 

informationskompetens respektive informationskompetensundervisning i högre utbildning, 

och som är relevant i sammanhanget. För att tydliggöra de för uppsatsen väsentliga aspekterna 

har vi valt ett tematiskt upplägg. 

2.1 Från singular till plural 

Ofta har informationskompetens (eng. information literacy) kommit att beskrivas som en 

övergripande term som kan innefatta flera kompetenser eller som existerande parallellt med 

andra närliggande kompetenser, såsom digital literacy, computer literacy och kritiskt 

tänkande (se t.ex. Bundy 2004a, s. 9-10; Eryaman 2010, s. 139; Wallis 2005, s. 219). 

Definitionerna av informationskompetens har dock med åren blivit många, och avsaknaden av 

konsensus om dess innebörd har inte minst kommit att kopplas till att begreppet utgörs av de 

var för sig problematiska uttrycken information och literacy (se t.ex. Bawden 2001; Lloyd 

2010; Pawley 2003). Literacy översätts vanligen med läs- och skrivkunnighet, men egentligen 

finns inte någon svensk motsvarighet med lika bred betydelse som det engelska uttrycket. 

Marcum (2002) beskriver förutom den traditionella betydelsen av literacy ytterligare två sätt 

som det kan förstås på: 

A second level of literacy means a new capacity to communicate using another language, 

code, or technology. The new tool can be another vernacular tongue or a mathematical 

code, such as the calculus. [---] Today there is a third level of literacy that is complex and 

many-faceted. New media appeared in the last half of the twentieth century that 

challenged the role of print in communication. [---] Reading and writing  –  even in more 

than one language  –  no longer suffice; constructing a Web page, navigating the Web, and 

participating in an online chat group are among the required basic skills. Finally, it must 

be noted that a literacy is a social matter. (s. 13-14) 

Svårigheter med att definiera begreppet informationskompetens har i sin tur utmynnat i en 

mängd begreppsdiskussioner, vilket i sin tur har lett till att informationskompetens som 

praktik har kritiserats för sin tendens att fastna i försök att beskriva problematiken och 

definiera begreppet (Elmborg 2006). 

Mot slutet av 1980-talet börjar begreppet informationskompetens etableras och spridas, vilket 

tidsmässigt sammanfaller med att digitala informationskällor blir allt vanligare (Rockman 

2004, s. 4). Förekomsten av information literacy ökar sedan markant under hela 1990-talet 

medan media literacy blir allt vanligare under den senare delen av det årtiondet samtidigt som 

begrepp som digital literacy och network literacy dyker upp (Bawden 2001). Under 2000-talet 

har exempelvis visual literacy, audio literacy, multiliteracies och informationskompetenser 

kommit alltmer på tapeten (se t.ex. Elmborg 2006; Hedman & Lundh 2009, passim). Fokus på 

informationskompetenser, som uttrycker att det handlar om variation kopplat till situation och 

sammanhang (Limberg 2009, s. 8), är precis som utvecklandet av multiliteracies förbundet till 

det samhälleliga skeendet, bland annat i form av närvaron av multipla 

kommunikationskanaler bestående av representationer i text, ljud och bild (Cope & Kalantzis 

2000, s. 4). 

I uppsatsen har det ursprungliga uttrycket, vid referat där literacy står själv eller sammansatt 

med andra ord som inte har en allmänt spridd översättning, för tydlighetens skull behållits. 

För information literacy används genomgående den svenska termen informationskompetens 

då detta i sammanhanget är en vedertagen term. 
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2.2 Perspektiv på informationskompetens 

Pilerot och Hedman (2009) urskiljer tre dominerande parallella synsätt på 

informationskompetens, vilka är ett behavioristiskt, ett fenomenografiskt och ett 

sociokulturellt perspektiv. Under framförallt senare delen av 2000-talet har också ett kritiskt 

perspektiv på informationskompetens utvecklats. 

Utifrån ett behavioristiskt perspektiv handlar informationskompetens snarast om ett antal 

generella färdigheter, vanligen mätbara, vilka individen ska kunna påvisa för att anses 

informationskompetent. Synen på informationskompetens som en generisk färdighet är fallet i 

olika standarder för informationskompetens, såsom Information Literacy Competency 

Standards for Higher Education som gavs ut år 2000 av Association of College and Research 

Libraries (ACRL), som är en enhet inom American Library Association (ALA) (Pilerot & 

Hedman 2009, s. 13). I ACRL:s standarder listas ett antal specifika kriterier gällande att söka 

och använda information samt tillhörande resultatindikatorer för att värdera 

informationskompetens (ACRL 2000). Det internationella genomslaget har varit stort och 

ACRL:s standarder har använts som utgångspunkt av många andra organisationer (Bundy 

2004b). Gemensamt för de fenomenografiska studierna är att man frångår dessa listor av 

färdigheter till att istället fokusera på att ge varierande bilder, eller dimensioner, av fenomenet 

och därigenom visa på olika sätt att förstå och erfara informationskompetens. Ofta har dessa 

studier bedrivits inom utbildningsområdet (Pilerot & Hedman 2009). Det finns ett antal 

viktiga informationskompetensstudier som har utgått från ett fenomenografiskt perspektiv, 

exempelvis Bruce (1997) som stod för ett nytt sätt att ta sig an informationskompetens när 

hon utvecklade en relationell modell med syfte att bidra till olika sätt att förstå fenomenet. 

Exempelvis har Webber och Johnston (2000) influerats av Bruce, och Lupton (2004) har i sin 

forskning byggt vidare på studier av Bruce. 

Medan Bruce ser informationskompetens som den sammanlagda summan av de olika sätt den 

erfars på så utgår Lloyd (2010) från att informationskompetens växer fram i relation till den 

avsedda praktiken. Under 2000-talet har ett flertal studier som intar ett sociokulturellt synsätt 

publicerats. Dessa utgår från att informationskompetens är en del av ett socialt, historiskt och 

kulturellt sammanhang, vilket det inte kan frikopplas ifrån (Pilerot & Hedman 2009). Lloyd 

(2010) har forskat kring hur informationskompetens konstrueras i praktiken i olika slags 

socialt konstruerade landskap, till exempel på arbetsplatser, och strävat efter att utveckla 

förståelse för fenomenets komplexitet. Tuominen, Savolainen och Talja (2005) lyfter också 

fram behovet av att studera informationskompetens i förhållande till kontext och den aktuella 

uppgiften, men poängterar förutom social interaktion människor emellan även interaktionen 

med informationsteknologi som en viktig komponent. De framhåller att 

informationskompetens bör förstås ur ett sociotekniskt perspektiv som tar hänsyn till de 

teknologiska redskapens natur, vilka inte ska ses som neutrala redskap för 

informationsinhämtning. 

Elmborg (2006), Kaptizke (2003), Pawley (2003) och Marcum (2002) söker alla å sin sida 

ompröva förståelsen av informationskompetens och dess praktik. De kan ses ingå i 

utvecklandet av kritisk informationskompetens (eng. critical information literacy) vilken 

genomsyras av kritisk medvetenhet, och ingår i den kritiska teoribildningen. Kärnan i kritisk 

informationskompetens är att generera kritiska förhållningssätt till informationskompetens 

och att ta hänsyn till de ramar som informationskompetens kommer till uttryck inom. Det 

framhävs att genom kritiska teorier kan en företeelse som informationssökning framträda i en 

större flerdimensionell social kontext samtidigt som lokala vanor belyses av 
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samhällsförändringar på olika nivåer, vilket medför nya sätt att se på företeelsen (Leckie & 

Buschman 2010, s. xiii). 

I takt med den vidgade interaktionen mellan olika format, såsom text, video och audio, och 

den lokala variationen som samspelar med alltfler globala kopplingar och relationer har 

literacy-begreppet i sig kommit att granskas och omvärderas (Cope & Kalantzis 2000, s. 5-6). 

Elmborg (2006), vars fokus ligger på att utveckla en kritisk bibliotekarisk praktik kopplad till 

studenters lärande, har präglats av såväl de nya typerna av media literacies som av critical 

literacy-teori i sin forskning inom den kritiska informationskompetenssfären. Han har 

kritiserat både olika informationssökningsprocessmodeller och standarder, exempelvis 

ACRL:s, för att de överser komplexa ekonomiska och sociala kontexter. Dock framhåller 

Elmborg deras betydelse för att studentcentrerade tankesätt har skapats inom 

utbildningsområdet, men att de måste kompletteras med teoretiska perspektiv som ställer 

kritiska frågor om de antaganden och slutsatser som görs (s. 192). Pawley (2003) analyserar 

informationskompetens utifrån den ständiga kampen mellan kontroll och frihet samt 

understryker språkets betydelse för att skapa kritisk medvetenhet. Hon pekar på de 

fundamentala kärnorna i vad som avses när vi engagerar oss i 

informationskompetenspraktiker, oavsett hur informationskompetens definieras. Kapitzke 

(2003) lyfter, precis som Tuominen, Savolainen och Talja (2005), fram att tekniska och 

sociala förändringar inte kan åtskiljas. Hon eftersöker ett ideologiskt fokus där 

informationskompetens sätts i relation till aspekter som kön, klass och kultur. 

2.3 Informationskompetensundervisning i högre utbildning 

Kopplingen till lärande, undervisning och pedagogiska ansatser är mycket påtaglig när det 

gäller forskning kring informationskompetens. En rad forskare, däribland Bruce, Johnston och 

Webber har pekat på ett behov av att undersöka hur studenter uppfattar 

informationskompetens, vilket har fått ett genomslag inom forskningen (Webber & Johnston 

2000). Limberg, Sundin och Talja (2009) poängterar att uppmärksamheten kring sambanden 

mellan lärande och informationssökning som finns i forskningen dock inte helt har slagit 

igenom i den faktiska informationskompetensundervisningen, där teknik för 

informationssökning och värdering av källor fortfarande tenderar att stå i fokus. 

Undervisningen har ofta byggt på det mera färdighetsbaserade sättet att se på 

informationskompetens. Swanson (2010) kritiserar att undervisningen präglas av fokus på 

format istället för innehåll. Han menar istället att vid dagens till stor del webbaserade 

informationsinhämtning ska uppmärksamhet riktas mot innehåll oavsett format. 

Lupton (2004) fokuserar på studenters informationskompetens kopplat till lärande i samband 

med en specifik uppgift, vilket hon påpekar inte tidigare har studerats. Webber och Johnston 

(2000) fokuserar på undervisning i informationskompetens i akademiska miljöer. Utifrån sina 

forskningsresultat, bland annat en studie där en poänggivande kurs i informationskompetens 

anordnades för en grupp brittiska studenter, drar de slutsatsen att informationskompetens bör 

legitimeras som en egen utbildningsdisciplin. Flera forskare menar att informationskompetens 

utvecklas i ett sammanhang kopplat till specifika uppgifter och identifierar snarare ett behov 

av att integrera informationskompetens i de akademiska utbildningarnas undervisning (se t.ex. 

Kapitzke 2001; Marcum 2002; Touminen, Savolainen & Talja 2005). 

En annan ofta lyft aspekt handlar om att informationskompetens innebär ett kritiskt 

förhållningssätt till information (Pilerot & Hedman 2009, s. 43). Det synsättet kan ses 

sammanföra informationskompetens med kritiskt tänkande, vilket betonas inom akademiska 
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utbildningar, men som också kan uppfattas på olika sätt beroende på vilken teoretisk lins som 

används. Relationen beskrivs ibland som att informationskompetens är ett begrepp som tar sin 

utgångspunkt inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga världen medan kritiskt 

tänkande verkar vara betydligt vanligare inom utbildningsfältet. Användning av begreppet 

kritiskt tänkande förekommer dock ofta, men då ofta i vaga förklaringar kring dess innebörd. 

Därtill kommer att informationskompetens kan ses relativt likvärdigt med kritiskt tänkande 

eller att antingen informationskompetens eller kritiskt tänkande utgör en aspekt av det andra 

fenomenet beroende på hur det definieras (Albitz 2007). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Här läggs uppsatsens teoretiska utgångspunkter fram, vilka utgör tolkningsram för den 

empiriska studiens resultat. Dessa utgår från kritiskt orienterad teori vilken initierar kritisk 

informationskompetens och vars undervisningsidéer bygger på kritisk pedagogik. Vid 

analysen av resultaten kommer de centrala begreppen inom kritisk informationskompetens, 

vilka här utgörs av diskurs, kritiskt tänkande och kritisk medvetenhet samt inkludering, att 

användas för att tolka respondenternas utsagor. 

Genom det valda perspektivet kan villkoren för den aktuella företeelsen och de 

bakomliggande maktförhållandena i den specifika kontexten både medvetandegöras och 

ifrågasättas (Leckie & Buschman 2010, s. x). Karaktäristiskt för kritisk teori är förekomsten 

av ett transformativt krav, vilket utgår från att hos var och en utveckla kunskapsskapande som 

kommer att förändra verkligheten (Brookfield 2005, s. 25-26). Detta innebär att 

informationskompetens i det följande ses vara förmåga att söka, värdera och använda såväl 

som kritiskt förhålla sig till information. Det utgår därtill från medvetenhet kring att 

information skapas och utvecklas i relation till kontexter, samt som något som medför 

förändring hos individen. Vidare möjliggör den form av kritisk informationskompetens som 

vi har funnit användbar att kritisk pedagogik sammanförs med en mera färdighetsbaserad syn 

på informationskompetens. Detta är ett sätt att söka balansera det frigörande och det 

begränsande som utifrån den kritiska ansatsen kan ses inneboende i konceptet 

informationskompetens (Pawley 2003), samt öka förankringen mellan förståelsen av 

informationskompetens och den praktiska undervisningen. Utifrån detta grepp är 

förhoppningen att kunna identifiera om det finns anledning att göra förändringar i 

utformningen av undervisningen i informationskompetens. 

3.1 Kritisk informationskompetens i den akademiska kontexten 

Kritisk informationskompetens belyser de maktrelationer som finns inom samhälleliga 

institutioner som högskola och universitet. Den amerikanske forskaren Elmborg (2006) 

definierar informationskompetens inom den akademiska sfären genom att utgå från ett kritiskt 

literacy-begrepp: 

If literacy is the ability to read, interpret, and produce texts valued in a community, then 

academic information literacy is the ability to read, interpret, and produce information 

valued in academia – a skill that must be developed by all students during their college 

education. Information functions in very unique ways in higher education. (s. 196) 

Elmborg bygger sina resonemang på att människor samtidigt tillhör flera diskurser. En 

diskurs, som i sig kan nedbrytas i flera parallella gemenskaper, kan förstås som ett bestämt 

sätt att förstå och tala om verkligheten. För att ingå i en specifik gemenskap måste de koder 

som följer med den aktuella diskursen förstås, och enligt Elmborg är förståelse för hur en 

individ blir en del av en gemenskap grundläggande för det kritiska närmandet av 

informationskompetens. Det innebär att en student behöver lära sig koderna som gäller för 

högskole- och universitetsdiskursen för att kunna delta i den akademiska gemenskapen, vilket 

medför att det kan finnas behov hos studenter att få hjälp för att lära sig förstå och omsätta 

dessa koder i praktiken. Kritisk informationskompetens handlar således om inkludering, vilket 

i sammanhanget medför att målet utgår från att få så många som möjligt av studenterna att bli 

en del av den akademiska diskursen genom att de bistås i att utveckla gemenskapens koder 

och språk (Elmborg 2010, s. 69). 
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Elmborg knyter an till New London Group, en forskargrupp engagerade i literacy och dess 

pedagogik i förhållande till de senaste decenniernas samhälleliga förändringar, samt 

utvecklandet av literacy-begrepp kopplade till nya former av media. Enligt New London 

Group (2000) skulle den övergripande meningen med utbildning kunna definieras på följande 

sätt: “its fundamental purpose is to ensure that all students benefit from learning in ways that 

allow them to participate fully in public, community and economic life” (s. 9). Den 

akademiska diskursen kan således påstås utgå dels från de komplexa informationsprocesserna 

inom akademin, varifrån skapandet av vetenskaplig kunskap utgår, dels från att 

informationskompetens kopplat till utbildningssfären är särskild på grund av att utbildning i 

sig skapar möjligheter vilka medför social makt på specifika sätt (Elmborg 2006, s. 195). 

Kapitzke (2001), som också har forskningsfokus kring literacies kopplade till nya former av 

media, menar att lärandeutfallet även varierar med de förekommande diskurserna och 

materiella resurserna inom en, eller olika delar av en, institution, vilket skapar varierande 

förutsättningar och möjligheter för olika studentgrupper beroende på var i akademin de 

befinner sig (s. 453). 

Å ena sidan synliggörs inom kritisk informationskompetens en strävan mot att inkludera, å 

andra sidan framhålls de ojämlikheter som existerar inom och utanför utbildningsinstitutioner. 

De aspekter som förs fram av Elmborg, New London Group och Kapitzke kan således tänkas 

ha betydelse för studenter inom de utbildningar som ingår i studien, då de båda grupperna 

genom att tillhöra olika gemenskaper ges olika förutsättningar och möjligheter att utveckla sin 

informationskompetens. 

Vidare kopplas informationskompetens i vår uppsats samman med kritiskt tänkande, vilket, i 

enlighet med rådande diskurs också har en framträdande roll inom akademiska utbildningar. 

Ennis (1993) definierar kritiskt tänkande som "reasonable reflective thinking that is focused 

on deciding what to believe or do" (s. 180). Ennis definition ligger nära hur begreppet 

kommer att användas här, men som följd av att uppsatsens fokus ligger på 

informationskompetens inom högre utbildning åsyftas här reflekterat tänkande kopplat till att 

söka, värdera och göra urval av information inom akademiska studier. Kritiskt tänkande ses 

således som en del av kritisk informationskompetens. 

Kritisk teori utgår från att samhällen som är till synes demokratiska i hög grad genomsyras av 

ojämlikheter, och att detta normaliseras genom dominerande ideologier. Den kritiska teorin 

betonar detta förhållande och menar att genom förståelse kan förändring frambringas. Därav 

krävs förmåga att se och koppla samman ojämlika samhällsförhållanden med normaliserade 

ideologier för att dessa ska kunna ifrågasättas (Brookfield 2005, s. vii-viii). Elmborg (2006) 

menar att kärnan i kritisk informationskompetens handlar om att det kritiska förhållningssättet 

fördjupas och vidgas till utvecklande av kritisk medvetenhet. Det handlar också om en syn på 

information som en grund för att forma och utveckla både tankar och människor samt som 

ifrågasättande av bibliotekets och/eller lärosätets roll. Genom att utveckla kritisk medvetenhet 

kan studenter ta kontroll över sitt eget lärande istället för att kunskap kommer till uttryck som 

något om kan föras över till dem från någon som redan besitter den. Detta menar Elmborg 

också kräver att den bibliotekariska praktiken omformas så att kritisk medvetenhet blir en 

grundpelare, vilket innebär en fokusering på att utveckla kritisk medvetenhet hos studenterna 

framför att okritiskt arbeta mot de av akademin uppställda målen. Detta inte minst eftersom 

varken bibliotek eller bibliotekarier kan sägas vara neutrala. Han menar samtidigt att poängen 

är att inte haka upp sig i definitioner av vad informationskompetens är när man tar sig an 

informationskompetens, utan att faktiskt utveckla ”a critical practice of librarianship – a 

theoretically informed praxis” (s. 198). 
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3.2 Kritisk pedagogik sammanförd med standarder för informations-
kompetens 

Av New London Group (2000) beskrivs pedagogik som “a teaching and learning relationship 

that creates the potential for building learning conditions leading to full and equitable social 

participation” (s. 9). I och med att den kritiska pedagogiken beaktar individen och dess 

situation förskjuts fokus från enbart utbildningssammanhang och mätning av tillägnade 

kunskaper till att involvera en större kontext (Harris 2010). Den kritiska pedagogiken innebär 

förhållningssätt där undervisning genomsyras av att medvetandegöra, ifrågasätta strukturer 

och arbeta transformativt. På så sätt speglas också maktförhållanden i exempelvis kursplaners 

innehåll, där visst stoff kan antas ses som bättre (Brookfield 2005, s. 32). Harris (2010) vill 

sammanföra kritisk pedagogik och ACRL:s Information Literacy Competency Standards for 

Higher Education (2000). Enligt ACRL:s standarder finns det ett antal färdigheter som en 

student ska besitta för att kallas informationskompetent. Förutom att kunna göra ett avgränsat 

urval kopplat till ett informationsbehov och att effektivt kunna nå den behövda informationen, 

ska man också kunna kritiskt granska information och informationskällor, samt effektivt 

kunna använda informationen. Till detta kommer också förmåga att omforma information till 

egen kunskap och förståelse för “economic, legal, and social issues surrounding the use of 

information, and access and use information ethically and legally” (s. 3). 

Användandet av standarder såsom ACRL:s och den stora genomslagskraft som dessa har haft 

för att utforma undervisningen i informationskompetens, där fokus sedan riktas på att mäta 

utfallet, har inom kritisk teori ansetts vara problematiskt. Kritisk informationskompetens har i 

detta framträtt som ett alternativ för dem som vill se en annan sorts pedagogik i 

sammanhanget. Det kan dock argumenteras för att det i relation till de färdigheter, eller 

målbilder, som ACRL beskriver, finns utrymme att skapa en dialog med kritisk pedagogik. 

Integrering av kritisk medvetenhet i ACRL:s standarder skulle, enligt Harris (2010, s. 279-

281), innebära en kontextualisering av informationskompetens, vilket i ett längre perspektiv 

gör informationskompetens viktig och användbar även utanför den akademiska världen. Inte 

minst öppnar de skrivningar i ACRL:s standarder, vilka säger att en informationskompetent 

person måste kunna kritiskt granska information och informationskällor samt ha förmåga att 

införliva information med tidigare kunskap, upp för en sådan växelverkan. På så sätt bibehålls 

den kritiska pedagogikens strävan mot att utveckla kritiskt medvetna människor. 

Swanson (2004) kopplar också samman ACRL och kritisk pedagogik i sin 

informationskompetens-modell, i vilken han presenterar ett tillvägagångssätt för att undervisa 

i kritisk informationskompetens. Modellen, som är tänkt att kunna appliceras inom olika 

ämnesområden, utgår initialt från ACRL:s standarder och till en början förs en diskussion 

kring information och värdering av källor. Därefter ges studenterna möjlighet att utveckla 

egna sätt att söka information relaterat till den uppgift som de för tillfället arbetar med. 

Avgörande komponenter är värdering av källor, förhållandet mellan relevans och kontext 

samt att förmågan att i första hand se till innehåll i stället för format utvecklas. Swanson 

menar även att framgång med en kritisk informationskompetens-modell är kopplad till 

bibliotekariernas samarbete med institutionerna (s. 265-268). ACRL (2000, s. 4) lyfter också 

ett samarbetskrav för att informationskompetens ska genomsyra högskoleutbildningen. Det 

som sker på institutionerna skapar förutsättningarna och sammanhanget för studenternas 

lärande samt påverkar studenterna när det gäller att hitta och hantera information, medan 

högskolebibliotekets roll utgår från att möjliggöra och vägleda de aktiviteter som är kopplade 

till informationssökning och informationsresurser. 
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras valda metoder, urvalsförfaranden och tillvägagångssätt för 

genomförande och analys av den empiriska undersökningen. Den ansats som har valts för att 

studera problemområdet är en kritiskt orienterad utvärdering, som i första hand utgår från ett 

kvalitativt förhållningssätt till insamlat material, vilket följer uppsatsen syfte och teoretiska 

utgångspunkter. 

4.1 Den kritiska ansatsen 

Metod och teori står inom den kritiska traditionen nära varandra, vilket innebär att vi har 

funnit det rimligt att i uppsatsen ta utgångspunkt i kritiskt orienterad metodologi. Det medför 

således att det kritiska förhållningssättet är närvarande i alla delar av undersökningen. Vi har 

ämnat åskådliggöra och förstå såväl mönster som variationer av sociala praktiker, 

dominerande idéer och diskurser i vårt material. I likhet med vad som kan ses vara målet med 

kritisk forskning har det handlat om att skapa öppningar och motbilder till de starkast rådande 

normerna och idealen inom utbildningsinstitutionen (Alvesson & Deetz 2000). Detta har vi 

gjort genom att låta insikt, kritik och transformativ omvärdering, vilka enligt Alvesson och 

Deetz utgör den kritiska forskningens tre överordnade principer, vara vägledande när det 

gäller insamling, bearbetning och analys av data (s. 20). Insikt handlar om att vi både beaktar 

deltagarnas erfarenheter och de diskurser som kan ligga bakom deras upplevelser i den 

specifika situation som undersöks. Insikt och kritik går hand i hand eftersom kritiken inte är 

möjlig utan insikt. Kritik handlar dock explicit om att vi har riktat blicken mot hur vissa 

diskurser dominerar och andra undertrycks i de sociala sammanhang som är aktuella i 

undersökningen. Transformativ omvärdering kan kopplas till att medvetandegöra och med 

vilken social förändring kan möjliggöras. Detta knyter an till vad deltagarna har gett uttryck 

för i förhållande till kritisk informationskompetens för att på så sätt kunna visa på 

förändringsmöjligheterna för undervisningspraktiken. 

Då uppsatsens problemområde utgår från en uppdragsgivare som söker kännedom kring hur 

en specifik del av verksamheten fungerar och kan förbättras, genomförs en utvärdering. I 

likhet med Sandberg och Faugert (2007) betraktar vi en utvärdering som “en systematisk 

undersökning av en aktivitets värde och betydelse” (s. 13). Den aktivitet som studeras utgörs 

av Högskolan Kristianstads biblioteks undervisning i informationskompetens. Vi har utgått 

från utvärdering som en del inom vår metodologi, vilket innebär att en grundläggande strävan 

i uppsatsen har varit att systematiskt och kritiskt värdera nyttan med undervisningen såsom 

den bedrivs, samt komma med förändringsförslag utifrån detta (Sandberg & Faugert 2007, s. 

13-14). Centralt i utvärderingen är värderingskriterierna, alltså de kriterier som våra 

bedömningar görs utifrån (Sandberg & Faugert 2007, s. 39-40). Värderingskriterierna har vi 

hämtat från den kontext som de aktuella objekten för utvärderingen befinner sig i, det vill 

säga målen inom högskole- och utbildningskontexten, samt förhållandet till att vara en 

förberedelse inför en professionell praktik. Studenternas syn på detta har också setts som ett 

värderingskriterium. Innebörden av kritisk informationskompetens har utgjort ytterligare ett 

av våra värderingskriterier. 

I och med vårt valda kritiska perspektiv har allt insamlat material, i form av intervju- och 

enkätmaterial, krävt noggrann kritisk reflektion. Här har det handlat om känslighet inför den 

aktuella kontext som de medverkande befinner sig i, men också om medvetenhet kring att vi i 

det här fallet har innehaft en maktposition. Å ena sidan studerar vi maktförhållanden, å andra 

sidan måste vi förhålla oss till att själva stå för tolkningen av andras utsagor. Den kontext och 
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diskurs som vi verkar inom färgar oundvikligen också vårt sätt att tolka och analysera 

materialet. 

4.2 Tillvägagångssätt 

Undersökningen inleddes med en kartläggning av ämnesområdet. I samband med detta gjorde 

vi också ett studiebesök på LärandeResursCentrum på Högskolan Kristianstad för att skapa 

oss en mera ingående förståelse kring organisationen, den aktuella situationen och den 

undervisning i informationskompetens som bedrivs. Under studiebesöket diskuterades 

informationskompetensundervisningen med några av de berörda medarbetarna inom 

biblioteksverksamheten. Genom att närvara vid ett gruppundervisningsmoment som en av 

bibliotekarierna höll i fick vi även inblick i det praktiska arbetet. Studiebesöket medförde att 

vi närmare kunde urskilja de grupper som berörs av utvärderingen och också ringa in vilka 

frågor som uppdragsgivaren faktiskt ville ha belysta i utvärderingen (Jerkedal 2010, s. 94-95). 

För insamling av data användes både intervjuer och enkäter. Vi valde att använda intervjuer 

eftersom vi var intresserade av hur studenterna själva beskrev sin informationskompetens och 

den undervisning som de har erhållit (Kvale & Brinkman 2009). Valet att även genomföra en 

enkätundersökning, vilken byggde på intervjumaterialet, utgick från att vi ville att fler skulle 

ges möjlighet att uttrycka sin åsikt. Detta var också ett sätt att kunna förhålla vad som 

framkommit i intervjuerna till ett annat typ av material. 

I det första steget har resultaten av de genomförda intervjuerna analyserats för sig utifrån 

utbildning, och därefter har enkätresultaten analyserats. Därpå har de tre analyserna relaterats 

till varandra och genom detta sammanförande har vi fördjupat analysen ytterligare och dragit 

slutsatser. Detta för att kunna visa på tendenserna i materialet både till sin helhet och i relation 

till respektive studentgrupp, samt ge uttryck för förändringsmöjligheter. Alla resultat har 

analyserats med den kritiska teorin som utgångspunkt, och med utvärderingsuppdraget i 

åtanke. De begrepp som presenterades i teoriavsnittet har i alla dessa sekvenser använts som 

tolkningsverktyg. Med ett kritiskt förhållningssätt har vi sökt kartlägga strukturer, såsom 

intressanta och relevanta maktrelationer, utifrån kritisk informationskompetens. Vi har valt att 

i första hand göra kvalitativa tolkningar av både enkäter och intervjuer eftersom vi är 

intresserade av betydelserna och vill skapa en rik bild, vilket svarar till syftet med vår 

undersökning. Konsekvenser av våra metodval kommer att diskuteras i uppsatsens 

diskussionsdel (se kap. 7.2). 

I samtliga fall upplystes deltagarna om att deras medverkan var frivillig och att svaren 

behandlas anonymt, samt att undersökningen sker på uppdrag av Högskolan Kristianstad. Det 

insamlade materialet kommer bara att användas av oss i detta utvärderingsuppdrag. 

Undersökningen har gjorts i enlighet med de forskningsetiska rekommendationer som 

Vetenskapsrådet (2002) anför. De studenter som medverkade i intervjuerna fick två 

biobiljetter var och bland dem som svarade på enkäten lottades 14 biobiljetter ut. Högskolan 

Kristianstad initierade och bekostade biobiljetterna. 

4.3 Urval 

Det första urvalet utgick från att studentgrupperna skulle ha kommit långt i sin utbildning, och 

vara i färd med sina examensarbeten denna termin. Urvalet för intervjuerna utgjordes sedan 

av självselektionsurval (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2007, s. 215). Alla i 

populationen tillfrågades och de studenter som ville medverka kunde anmäla sitt intresse. 
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Detta gjordes med hjälp av kontaktpersonen för utvärderingen på Högskolan Kristianstad som 

i sin tur kontaktade lärare på de aktuella programmen. Det visade sig vara svårt att hitta två 

lärarstudenter medan fler sjuksköterskestudenter anmälde sig än vad som behövdes för 

studien, vilket medförde att de två som först svarade ja var de som intervjuades. Eftersom 

lärarstudenterna uppgår till cirka en tredjedel av antalet sjuksköterskestudenter i de 

urvalsgrupper som undersöktes, och då intervjuerna har utgjort underlag till enkäterna och 

kompletteras av dessa, bedömdes en representant från lärarprogrammet utgöra tillräckligt 

underlag för undersökningen. Vid enkätundersökningen gjordes ett totalurval. En webbenkät 

skickades till alla studenter i de två studentgrupperna, 24 lärarstudenter och 79 

sjuksköterskestudenter, utifrån den e-postlista som sammanställts av utvärderingens 

kontaktperson på Högskolan Kristianstad. Hon såg även till att meddelanden angående 

enkäten skickades ut till studenterna via de kursplattformar som används inom utbildningarna. 

Efter sex dagar skickades en påminnelse ut med e-post. 

4.4 Datainsamling, bearbetning och analys av intervjumaterial 

Det första steget i datainsamlingen utgjordes av tre intervjuer, vilka genomfördes i ett enskilt 

rum på LärandeResursCentrum på Högskolan Kristianstad. Intervjuerna var halvstrukturerade 

och utgick från en tematiskt uppbyggd intervjuguide (se bilaga 1) som tog hänsyn till att 

stimulera intervjupersonerna att berätta om sina upplevelser och åsikter (Kvale & Brinkman 

2009). Det fanns därmed utrymme för att vid behov omformulera frågorna och ställa 

följdfrågor som byggde på intervjupersonernas svar. Vi lade stor vikt vid att anpassa ordvalen 

och omförhandla meningen av ord för att intervjuerna skulle ske på respondenternas villkor. 

På så sätt kunde ömsesidig förståelse skapas och därigenom ett mera rikt material (Alvesson 

& Deetz 2000, s. 82). Vi har valt att sammanfatta intervjuerna och att till stor del behålla 

respondenternas ord och uttryck i resultatredovisningen för att minimera risken att deras 

utsagor förvrängs. Intervjuerna spelades in och transkriberades efteråt. 

Som ett första steg i bearbetningen av intervjumaterialet genomlästes de transkriberade 

intervjuerna för att helhetsbilden skulle framträda. Frekvent förekommande ord och meningar 

drogs ur materialet för att urskilja framträdande aspekter i intervjupersonernas upplevelser. 

Ett mönster av större drag framträdde som kunde jämföras mellan de tre intervjupersonerna. 

Utifrån de teman som användes vid intervjuerna har svaren därefter kategoriserats. Dessa 

teman följdes inte strikt utan användes för att möjliggöra ungefärliga indelningar och 

synliggöra förekommande variation eller likhet i intervjupersonernas upplevelser. 

Intervjuerna analyserades sedan utifrån den kritiska ansatsen, vilket innebar att första steget i 

analysen var att nå insikt om vad som uttrycktes i intervjuerna. Det andra steget handlade om 

att anlägga en kritisk tolkning på insikterna som gjorts initialt. Dessa steg har dock vid 

analysen av materialet följt tätt på varandra. Genom att utgå från dessa två analyssteg har 

individernas situation, samt rådande och undertryckta normer, kunnat tydliggöras. 

4.5 Datainsamling, bearbetning och analys av enkätmaterial 

Det andra steget i datainsamlingen utgjordes av att en webbenkät (se bilaga 2) skapades i 

Google docs formulär
4

. Valet att använda en webb-baserad enkät gjordes främst med 

anledning av att de aktuella studentgrupperna inte hade någon schemalagd undervisning under 

                                                 
4docs.google.com  
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perioden för undersökningens genomförande, och det fanns därmed inte möjlighet att dela ut 

fysiska enkäter. Missiv samt en länk till enkäten (se bilaga 3) skickades ut med e-post. 

Utformningen av enkätundersökningen skedde på basis av resultaten från de genomförda 

intervjuerna. De mest framträdande upplevelserna i det transkriberade intervjumaterialet 

ringades in, och utifrån detta gjordes en avvägning av vilka aspekter som var mest värdefulla 

att undersöka i den större gruppen. Vid intervjuerna framkom att vissa ord och formuleringar 

var att föredra för att frågorna skulle bli så tydliga som möjligt för respondenterna, vilket även 

beaktades vid utformningen av frågorna i enkäten. Inledningsvis ställdes ett antal 

bakgrundsfrågor som gav variabler som skulle kunna behövas, såsom programtillhörighet. 

Övriga frågor varierade mellan kryssfrågor, flervalsfrågor och öppna frågor. För att fånga in 

olika slags svar var enkätfrågorna av olika karaktär, exempelvis förekom både åsiktsfrågor 

och beteendefrågor. En fördel med att använda en webbenkät var att viss interaktivitet 

möjliggjordes genom att det svar som gavs på en fråga styrde följande frågor (Hultåker 2007) 

vilket användes vid utformningen av en av enkätfrågorna. Innan enkäterna skickades ut till 

studentgrupperna testades den på två personer som fick kommentera och kritisera enkätens 

upplägg, utseende, innehåll och formuleringar. 

Materialet sammanställdes både manuellt och med hjälp av Excel respektive 

sammanfattningsfunktionen i Google docs formulär. Vid bearbetning av materialet 

behandlades öppna frågor genom en sammanställning av lämnade kommentarer, vilka delades 

in utifrån studentgrupp. Tabeller och diagram skapades av svaren på kryssfrågorna och 

användes för att överblicka insamlad data och korstabuleringar gjordes för att få fram olika 

relationer inom de teman som enkäten var baserad på. 

Det första analyssteget utgick från att skapa insikt genom sammanställningarna och 

diagrammen för att därpå anlägga det kritiska analyssteget. Analysen av materialet utgick 

ifrån de begrepp som presenterades i teoriavsnittet och resultatet analyserades successivt, det 

vill säga resultat och analys presenteras tillsammans (se kap. 5.3). 
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas resultat och analys av det insamlade materialet. Först presenteras 

resultaten av intervjuerna med sjuksköterskestudenterna följt av analysen. Därefter ges på 

samma sätt resultatet av intervjun med lärarstudenten följt av analysen. Intervjuresultaten 

presenteras i form av återgivning av respondenternas utsagor indelat i fem teman som utgår 

från intervjuguidens teman, men har modifierats i analyssituationen. Dessa är 

informationssökning, undervisning och sökhjälp från biblioteket, informationsanvändning, 

kritiskt tänkande och den framtida yrkesrollen. Detta upplägg bidrar till att skapa tydlighet 

samtidigt som det kan synliggöra olika uttryck och infallsvinklar som finns i 

intervjumaterialet. Därpå redovisas enkätresultaten successivt med analysen, vilket är ett sätt 

att undvika upprepning och tydliggöra betydelser i materialet, samt underlätta för läsaren att 

få en överblick. Analyserna utgår från det teoretiska ramverket, och begreppen diskurs, 

kritiskt tänkande, kritisk medvetenhet och inkludering, vilka beskrivs i teoriavsnittet (se kap. 

3), används för att tolka materialet. Slutsatserna av undersökningen kommer att presenteras i 

nästa kapitel (se kap. 6). 

5.1 Intervjuer med sjuksköterskestudenter 

De två respondenterna studerar på sjuksköterskeprogrammets femte termin och skriver 

examensarbete denna termin. De två intervjuerna presenteras tillsammans utan närmare 

tydliggörande av vem av respondenterna som har sagt vad, eftersom det inte är av betydelse 

för studien. 

5.1.1 Resultat av intervjuer med sjuksköterskestudenter 

Informationssökning 

Sjuksköterskestudenterna beskriver i stora drag liknande upplevelser. Under utbildningen 

förväntas de själva söka information till papers och vid uppsatsskrivning, och förväntas då 

framförallt använda sig av vetenskapliga artiklar. En svårighet i samband med 

informationssökning som båda nämner vid flera tillfällen är att hitta rätt sökord och att 

kombinera dessa vid sökningar i högskolebibliotekets databaser. De främsta 

informationskällor som de använder är de medicinska databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO. Dessa databaser är de som har introducerats vid undervisningstillfällena, och som 

lärarna rekommenderar. Helst ska de inte använda sig av internetsidor, förutom om det gäller 

elektroniska dokument med riktlinjer och rekommendationer från Socialstyrelsen eller 

Världshälsoorganisationen. De tror båda två att även andra studenter upplever att det kan vara 

besvärligt när det gäller att hitta relevant material, och vilka sökstrategier och sökord de ska 

använda i de olika databaserna. 

I samband med informationssökningen vid vissa skrivuppgifter skriver 

sjuksköterskestudenterna sökscheman, vilka ingår som en del i examinationen. I dessa skriver 

de vilka sökord de har använt, hur många träffar sökningarna gav, vilka artiklar de har valt ut 

och vilka de har valt bort, samt motiverar dessa val. Båda studenterna tycker att det är enkelt 

och fungerar bra. En av dem säger att andra kan titta på schemat vid grupphandledningar och 

föreslå andra sökord, och att hon själv kan gå tillbaka och titta på tidigare sökningar och göra 

om dem med andra ordkombinationer. Svårare tycker de att artikelöversikten är, i vilken de 

ingående beskriver varför de har valt bort artiklar. Om en sökning har genererat många träffar 

kan listan med exklusioner bli väldigt lång. För att känna sig säkrare på sina källor tittar 
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ibland en av respondenterna i referenslistor i andra uppsatser eller artiklar för att kontrollera 

om andra har använt samma källor. 

Undervisning och sökhjälp från biblioteket 

I samband med olika skrivuppgifter har sjuksköterskestudenterna fått schemalagd 

undervisning från programmets kontaktbibliotekarie i form av föreläsningar. De har fått lära 

sig att söka i databaser, använda Booleska operatorer, trunkering och MeSH-termer, samt att 

få fram fulltext. Båda upplever att undervisningen har varit mestadels repetition och en av 

dem säger att de har fått en genomgång av allt kring hur de ska gå till väga vid det första 

tillfället, och sedan har hon använt kunskapen vid andra skrivuppgifter. Följande 

undervisningstillfälle har varit en uppdatering och ett tillfälle att ställa egna frågor. De anser 

att undervisningen har varit till nytta och en av dem säger sig inte vilja att den förändras, men 

tycker att det hade varit bra att börja tidigare än tredje terminen för att vara invand på 

informationssökning inför uppsatsen. Den andra säger att det är ens eget ansvar att delta i 

bibliotekets undervisning eller att kontakta någon för att få hjälp med informationssökning. 

En av dem säger även att det är många som uppskattar undervisningen de får från biblioteket. 

Den ena av sjuksköterskestudenterna uppger att hon även ofta vänder sig till biblioteket när 

hon är i behov av sökhjälp, vanligen genom att söka upp eller skicka e-post till 

kontaktbibliotekarien. Det hon i regel behöver hjälp med är att hitta rätt sökord och att 

kombinera dem på rätt sätt. Den andra studenten känner till att möjligheten att vända sig 

direkt till biblioteket finns, men hon uppger att den undervisning som ingår som en del i 

utbildningen, och den information kring informationssökning som finns på bibliotekets 

webbsida, har gjort att hon inte har valt att ta någon ytterligare hjälp. Hon säger att de pratar 

om sökord som kan användas med varandra inom klassen, eller med den hon skriver 

tillsammans med när de skriver i par, och även vid de grupphandledningar som de har i 

samband med uppsatsen. 

Informationsanvändning 

Båda respondenterna från sjuksköterskeprogrammet upplever att det finns svårigheter med att 

själva skriva akademiska texter, främst att det kan vara svårt att använda ett akademiskt språk. 

Däremot ser de inga svårigheter när det gäller att i sina egna texter använda källor som de har 

valt ut. De har haft lärarledd undervisning följd av seminarier där de har fått bryta ner texter i 

olika delar och sedan skriva ihop dem under olika teman för att lära sig hur de kan använda 

sig av materialet. De har även fått lära sig att dra ut delar ur resultaten som är relevanta för 

deras syften, men eftersom artiklarnas bakgrundsavsnitt utgör andrahandskällor ska dessa inte 

användas då de måste använda förstahandskällor. 

I sina egna texter får de använda högst tio år gamla artiklar till teoriavsnitten, men till 

bakgrunden kan böcker användas, oavsett hur gamla de är, fast de måste kompletteras med 

artiklar. Den ena studenten tror att det beror på att lärarna ser artiklar som mer vetenskapligt 

trovärdiga. Den andra säger sig följa detta för att det förväntas av lärarna, men också att hon 

tycker att det är mer pålitligt att använda vetenskapliga artiklar än annat material. De vet inte 

ifall deras referenslistor ingår i bedömningen av uppsatsen, men en av dem säger att de borde 

göra det. Vilka krav som ställs på källorna de förväntas använda sig av beror på vilken 

examinator de har. Angående detta säger den ena att hon måste ha med i alla fall 10-12 

vetenskapliga artiklar för ett fullgott resultat, medan den andra säger sig inte ha något sådant 

krav men menar att i vissa grupper måste de använda minst 15 artiklar. Hon tycker att det då 

blir svårt om det är ett outforskat område som man skriver inom. 
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Kritiskt tänkande 

För värdering av material använder de granskningsmallar hämtade från kurslitteraturen. De 

jämför olika delar i artiklar med mallens kriterier för vad delarna ska innehålla och bedömer 

materialets kvalitet utifrån detta. För en av respondenterna är det framförallt metoden som 

använts som avgör om en artikel är trovärdig. Hon säger också att det är hennes tolkning som 

avgör och att det inte är säkert att den är rätt. När det gäller andra källor än vetenskapliga 

artiklar tycker hon att det är svårare att bedöma trovärdigheten, men säger att sådant som 

kommer från Världshälsoorganisationen eller Socialstyrelsen ska vara trovärdigt. Den andra 

studenten använder ett system där varje del i artikeln tilldelas poäng, artiklar med många 

poäng anses trovärdiga medan artiklar med låg poäng måste kunna motiveras för att användas. 

Hon tycker inte att det är svårt att bedöma om en artikel är trovärdig. Det avgörs av hur den är 

uppbyggd och citat gör en text trovärdig eftersom det innebär att någon verkligen har sagt det 

som beskrivs. Vägledning i källvärdering säger hon sig inte ha fått, förutom när det gäller 

internetsidor, och då har det främst varit lärarna som har hållit i det. När det gäller 

internetsidor måste de titta efter upphovsman, publiceringsdatum och vilka som har hand om 

sidan. Om detta saknas anses den inte vara så tillförlitlig, säger hon. För att bli mera säker 

tycker hon att det hade varit bra med mera undervisning i granskning av artiklar och 

källvärdering. Den andra studenten uppger att hon har fått vägledning i källvärdering i form 

av lärarledda seminarier där de tillsammans bedömer texter. 

Vetenskaplighet hos artiklar uppger den ena studenten att hon avgör genom att titta på 

språket, var de är publicerade och metoden de beskriver. Ibland tycker hon att det kan vara 

svårt att avgöra om de är publicerade i tidskrifter som kan kallas vetenskapliga, och därmed 

att avgöra om texten är vetenskaplig. Den andra studenten säger att de har fått lära sig att de 

databaser och tidskrifter som kommer från skolan är vetenskapliga, oavsett vilken databas 

eller tidskrift det rör sig om. Hon har även som kriterium för att använda en artikel att den är 

peer reviewed, vilket respondenten beskriver vara en form av granskning av doktorander 

innan texter blir publicerade. Ibland tycker hon att det är svårt att avgöra om en text är 

vetenskaplig. Hon förlitar sig på att artiklar som finns i skolan är granskade men känner sig 

ibland osäker när artiklar inte är uppbyggda som de bör och ska vara, det vill säga med tydliga 

delar såsom bakgrund, syfte, metod och urval. När det kommer till användbarheten avgörs 

den av om materialets innehåll är relaterat till syftet som de själva har i sin text. De artiklar 

som har högst kvalitet utifrån granskningsmallen är de som används enligt den ena studenten. 

Den andra säger sig göra urval genom att läsa alla abstract i resultatlistan, såvida den inte är 

alltför lång, och att endast artiklar som till formen passar in i granskningsmallen genomgår 

värdering medan andra artiklar inte är aktuella att använda. 

Den framtida yrkesrollen 

Båda respondenterna ser en koppling mellan informationssökning och den framtida 

yrkesrollen som sjuksköterskor. De tror sig få nytta av vad de har lärt sig under utbildningen 

när det gäller informationssökning, men en av dem menar att hon nog inte kommer att söka så 

mycket information när hon arbetar, utan att det kommer att skickas ut sammanfattningar av 

den senaste forskningen till sjukhusen, som hon hellre skulle läsa. Båda menar att det är 

viktigt att vara uppdaterad kring forskning och att kunna värdera material och avgöra om det 

är något i materialet som de ska tillämpa i praktiken. 

5.1.2 Analys av intervjuer med sjuksköterskestudenter 

De två sjuksköterskestudenterna tycks på flera sätt passa väl in i den akademiska diskurs som 

de befinner sig i när det gäller informationshantering. Inkludering i den akademiska 

gemenskapen innebär i det här sammanhanget att de ges möjlighet att ta till sig sätten att 



 20 

förhålla sig till information som förespråkas inom utbildningen. I detta tycks inte kritisk 

medvetenhet utgöra någon större del, utan snarare förmåga att följa de uppställda riktlinjerna. 

Respondenterna har lätt för att beskriva sin sökprocess och den är tydligt strukturerad i olika 

steg som de går igenom för att leva upp till de krav som ställs av lärarna på utbildningen. De 

strävar efter att göra så precisa sökningar som möjligt, vilket troligen blir extra viktigt med 

tanke på att de måste beskriva tillvägagångssätt för sina sökningar och vad de har valt bort. 

De sökscheman som de använder kan ses som ett sätt att från utbildningens håll ruta in 

sökningarna utifrån en mall och det tycks inte förekomma i någon större utsträckning att de 

hittar litteratur genom att följa referenser. En av studenterna säger sig däremot titta efter vad 

andra har refererat till för att se om det är samma källor som hon själv använder. Det tyder på 

en osäkerhet kring att själv avgöra tillförlitligheten i materialet, utan hon förlitar sig på att 

källorna är trovärdiga om andra har gjort samma bedömning som hon. Att de inte väljer att 

söka efter relevanta källor via andra källor kan tänkas bero på att de i hög grad förutsätter att 

det material som finns i databaser som skolan tillhandahåller är tillförlitligt. Det kan vara 

svårare att göra en bedömning av material som inte finns där och därmed upplevs det vara 

säkrare att hämta material som finns i databaserna. Samtidigt säger den ena studenten att det 

är hennes egna tolkningar som avgör om materialet kan anses tillförlitligt, men hon uttrycker 

även att hon inte kan vara säker på att hennes tolkningar är de rätta. Det tyder dels på en 

medvetenhet om att hon endast kan tolka materialets trovärdighet, dels på idén om att det 

finns ett rätt och ett fel sätt att bedöma materialets tillförlitlighet på. 

Det framstår knappast vara möjligt att använda andra tillvägagångssätt än de som 

rekommenderas på utbildningen eftersom det skulle generera problem för studenterna vid 

bedömningen av deras skrivuppgifter. De förväntas använda främst artiklar som de har 

värderat utifrån granskningsmallar, och om en artikel inte passar in i mallen så är den per 

automatik diskvalificerad. Kritiskt tänkande kan ses vara närvarande i form av förekomsten av 

exempelvis granskningsmallar. Självständigt kritiskt tänkande i mera omfattande utsträckning 

tycks dock inte uppmuntras av lärarna i någon högre grad, utan studenterna förväntas kunna 

motivera sina val utifrån utbildningens uppställda kriterier. Den ena studenten uttrycker 

osäkerhet kring att själv avgöra vetenskapligheten i artiklar som inte passar in i mallen, trots 

att hon tycker att sådant som skolan tillhandahåller borde vara granskat. Hon tycks tro att det 

är högskolan som står bakom och har kontroll över materialet som finns i databaserna, vilket 

visar på att kritisk medvetenhet saknas dels kring varifrån hon faktiskt hämtar sitt material, 

dels kring de stora mängder information som databaserna innehåller. 

Information likställs av respondenterna i stort sett med vetenskapliga artiklar, och båda kan 

räkna upp de tre vetenskapliga databaser som de använder sig av. Detta visar på ett smalt 

förhållningssätt till information och informationskällor. De använder i stort sett bara sådana 

som de på sin utbildning har fått veta ska vara bra källor. En svårighet som de återkommer 

till, och som de tror att även andra studenter brottas med, är att veta vilka söktermer som ska 

användas för att få så bra sökresultat som möjligt. Däremot upplever de inte att det finns några 

svårigheter med hur de ska använda källor när de skriver själva. De beskriver ett mycket 

instrumentellt tillvägagångssätt för att bryta ut delar av materialet som de sedan ska använda. 

Respondenterna tycks känna sig säkra på grund av att de har ett tydligt arbetssätt att falla 

tillbaka på. 

Den undervisning de har fått från biblioteket har mestadels varit av upprepande karaktär, men 

båda upplever att den har varit till nytta. Detta tyder på ett behov av att repetera, men 

samtidigt kan det ur ett kritiskt perspektiv tänkas vara värdefullt om studenterna får större 

möjlighet att utveckla det som de lär sig, exempelvis kring aspekter som inte direkt berör 
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själva informationssökningen, såsom källvärdering, vilket inte tycks behandlas i någon större 

utsträckning. En av studenterna menar att de fick lära sig allt de behövde vid det första 

undervisningstillfället, vilket tyder på att hon anser informationssökning vara något som man 

först lär sig och sedan tillämpar, utan att behöva lära sig mer eller tillägna sig nya kunskaper. 

Båda studenterna pratar om Booleska operatorer och trunkering, vilket visar att de till viss del 

är familjära med bibliotekets uttryckssätt samt att dessa saker har diskuterats och gjorts till 

verktyg som de använder vid informationssökning. De är båda bekanta med den hjälp de kan 

få från biblioteket, men har nyttjat den i olika utsträckning. Det kan tänkas bero på att den ena 

studenten anser att hon får så pass mycket hjälp att det är tillräckligt redan som det är, medan 

den andra genom undervisningen från biblioteket har sett möjligheten att få ytterligare hjälp 

och på så sätt skapat en relation till biblioteket. 

Att båda sjuksköterskestudenterna ser en koppling mellan sitt framtida yrke och vikten av 

informationssökning och källvärdering visar att de ser en nytta med att lära sig detta, och inte 

bara för att fullfölja sina akademiska studier, utan även för att kunna utföra sitt arbete på ett 

bra sätt. En av dem uttrycker insikt om att skillnaden mellan utbildning och yrkesutövande 

gör att informationshanteringen kan komma att se annorlunda ut, men att värdefulla 

kunskaper, såsom förmåga att värdera källor, kan överföras till det framtida yrkeslivet. De ser 

även att informationssökning kan användas för att i framtiden lära sig sådant som de behöver 

kunna för att utföra sitt praktiska arbete. 

5.2 Intervju med lärarstudent 

Respondenten studerar på lärarprogrammets åttonde termin och skriver examensarbete denna 

termin. 

5.2.1 Resultat av intervju med lärarstudent 

Informationssökning 

Lärarstudenten tycker att informationssökning, framför allt gällande information som är 

akademisk, är svårt. Detta inte minst eftersom den ofta äger rum i enskilda moment, såsom 

vid uppsatsskrivande. Det är främst i samband med examensarbete som studenterna förväntas 

hitta egen information som är akademisk. Lärarna gillar inte om studenterna använder 

studentlitteratur, vilket utgörs av allting i kategorierna under avhandlingar. Vid flera tillfällen 

anger respondenten att det är svårt att avgöra om den funna informationen är på rätt nivå för 

ändamålet. Också svårigheter att hantera den stora träffmängden och göra avgränsningar 

nämns. Hon tror att det finns något sätt att minska antalet sökträffar fast hon vet inte riktigt 

hur och uppger att i slutänden fungerar det bäst att testa sig fram, men tror samtidigt att det 

finns någon logisk förklaring till hur man ska gå tillväga. Hennes upplevelse av 

informationssökning i samband med examensarbetet handlar mest om att trycka in så mycket 

som möjligt och få upp så mycket bra som möjligt, och om det inte fungerar så söker hon på 

ett annat ställe. Främst söker hon i Google, högskolans bibliotekskatalog, Libris eller i Ebrary. 

Undervisning och sökhjälp från biblioteket 

När det gäller informationssökning tycker lärarstudenten att hon får den hjälp hon behöver av 

biblioteket. Vid två tillfällen har hon haft föreläsningar i informationssökning, och vid dessa 

har studenterna fått ett häfte med uppgifter och på så sätt fått testa att söka. Hon tycker att det 

fungerar bra att ha undervisningen i någon form av gruppkonstellation, men båda gångerna 

har man i princip gjort samma sak, vilket hon tycker kan vara bra, men kan kännas lite 

onödigt om man har varit på det första tillfället. Främst, säger hon, har föreläsningarna 
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handlat om att använda sökmotorer, i första hand Ebrary och Libris. Hon upplever att fokus 

mestadels har varit på vilka sidor man ska söka på och att hitta rätt böcker och material, men 

ingenting om hur man ska värdera det man finner. Hon tycker att det känns meningslöst att 

veta om en massa bra sidor att söka på om man inte vet hur man ska söka information, och 

hon skulle vilja ha lite mer information kring hur man ska granska referenser, och vad som är 

akademiskt respektive inte. Det har hänt att undervisningstillfällen från biblioteket har varit 

inlagda samtidigt som andra föreläsningar, vilket gör att biblioteksundervisningen då väljs 

bort. En anledning till att andra studenter inte närvarar kan vara att den undervisning som ges 

är tråkig på grund av mycket väntetid, som hon menar beror på att flera minuter avsätts på att 

bara öppna en webbsida. Hon skulle utifrån hur hon själv fungerar hellre vilja att 

informationen mera gavs så att man kan testa hemma istället. 

Informationsanvändning 

Lärarstudenten känner sig osäker på om hon faktiskt skriver akademiskt, men menar att ju 

längre ord och meningar desto bättre känns det, samt att ju mindre man själv förstår det man 

skriver så känns det ännu bättre. Hon undrar vad lärarna egentligen menar med akademiskt 

språk och att det mest verkar handla om att ha en massa krångliga ord. Hon tror att 

uppsatsexaminatorn har referenslistan i betänkande, och som opponent ska man titta på 

referenslistan och kolla om någon referens som uppsatsskrivaren inte har använt står med eller 

tvärtom. Men hon vet inte om referenslistan har en så viktig roll egentligen, och hon tycker 

personligen inte att den ska ha det. Lärarna säger också att många källor inte i sig skapar en 

bra uppsats, men hon tror att många som har två, tre sidor källor ändå tänker att de har skrivit 

en väldigt bra uppsats. Det finns inget uttalat krav på antal källor, men hon tror att det rör sig 

om fem eller fler och har svårt att se att man skulle kunna skriva examensarbetet på bara två 

källor. 

Kritiskt tänkande 

För att värdera om material är pålitligt tittar lärarstudenten främst på årtalet, gammalt material 

går bort. Hon tittar också på om det är en avhandling och vem författaren är, och håller sig till 

professorer eller experter. Hon tycker inte att det är svårt att avgöra källors trovärdighet, utom 

möjligen när det gäller internetkällor, men undantaget är då om det finns angivet författare, 

volym och nummer på tidningen, eftersom informationen åter kan sökas upp. Hon har lite mer 

förtroende för tryckta böcker. 

Hon har inte så starkt minne av att ha fått någon vägledning i att värdera källor under 

utbildningens gång, men tror att de nog har haft det vid något tillfälle, men inte tillräckligt 

mycket. Under första terminen hade de en två, tre veckors kurs i vilken de läste 

tidningsartiklar som inte var akademiska, och granskade dessa. Hon vet inte om det går att 

avgöra om en text är vetenskaplig eller ej, men att man kan tycka att språket är vetenskapligt. 

Hon menar att det beror på vad boken är, och att man vet att vissa böcker är vetenskapliga. 

Det svåra, menar hon, är det som är på internet, och det kan vara lite osäkert att bara googla 

fram någonting. Hon säger att allt som är publicerat behöver inte vara vetenskapligt. Hon 

tycker också att å ena sidan får man på utbildningen inte använda studentlitteratur utan ska ha 

akademisk litteratur, å andra sidan läser man studentlitteratur, och hon undrar varför man då 

läser det. För att avgöra användbarheten uppger hon att det handlar om att “läsa läsa läsa”. 

Hon vet inte om det finns något annat sätt än att bara läsa böcker och se om det går att plocka 

ut något. I urvalsprocessen tittar hon på titeln, och om det finns något ord i titeln som 

överensstämmer med hennes eget syfte. Sedan tittar hon vidare in i boken. 
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Den framtida yrkesrollen 

Lärarstudenten tror inte att hon kommer använda så mycket informationssökning i sitt 

framtida yrke. Hon har svårt att se hur hon skulle kunna introducera konceptet att söka via 

resurserna på Högskolan Kristianstads hemsida, såsom hon har lärt sig, för sina framtida 

gymnasieelever. Elevernas informationssökning i samband med att de skriver arbeten tänker 

hon mest handlar om böcker och då får eleverna gå till stadsbiblioteket, och kanske fråga en 

bibliotekarie där. Det kommer också att vara tillåtet att använda internet, eftersom det finns 

väldigt mycket information där, men bara så länge någon form av källa och författare anges 

av eleverna. Det skulle vara bra om den undervisning hon själv får i informationssökning var 

mera kopplad också till informationssökning som kan vara användbar i arbetet med elever på 

gymnasienivå. Hon menar att det är svårt att be elever att själva söka information och sedan i 

efterhand lägga fram att en källa inte var tillförlitlig, samtidigt som det skulle vara svårt att i 

förväg lista alla sidor som eleverna inte får hämta någon information ifrån. Därför tycker hon 

att det hade varit bättre om hon hade fått veta fyra, fem internetsidor som är bra för 

informationssökning, vilka också senare kan användas tillsammans med eleverna. 

5.2.2 Analys av intervju med lärarstudent 

Lärarstudenten uttrycker osäkerhet kring hur hon ska göra i samband med olika 

informationssökningsaktiviteter. Det är tydligt att hennes informationssökning ofta är ganska 

odefinierad, och handlar i slutänden mest om att köra på. De svårigheter hon upplever, till 

exempel när det gäller att göra avgränsningar vid själva sökningen för att minska antalet 

träffar, sammanfaller med de moment som hon också uppvisar viss osäkerhet kring. Samtidigt 

tror hon att det finns antingen bättre sätt att göra det på eller någon form av bakomliggande 

logik som hon inte känner till, och därför inte kan tillämpa. Det finns alltså en skillnad mellan 

hur hon beskriver att det praktiskt går till vid hennes informationssökningar och upplevelsen 

hon har kring att hennes kunskaper inom detta är otillräckliga. Å ena sidan signalerar hon att 

det är bäst att bara testa sig fram, å andra sidan ger hon uttryck för att det säkerligen finns 

strategier att utveckla. Detta skulle kunna relateras till att den undervisning hon uppger sig ha 

fått främst har fokuserat på var information kan hittas, och i liten skala har berört hur man kan 

göra för att söka information. 

Det finns också en förvirring kopplad till de akademiska kraven och upplevelsen av vad man 

ägnar sig åt under utbildningen, exempelvis när det gäller akademiskt språkbruk. I detta är 

studenten kritisk mot att lärarna lämnar mångtydig information kring detta, vilket kan ses ge 

upphov till en tvetydig tillhörighet, och bristande upplevelse av inkludering, i den akademiska 

diskursen. Lärarstudenten kan tolkas vara vilsen i det akademiska varandet och skapandet, 

vilket också gäller informationssökning och informationshantering i den akademiska miljön. 

Det skulle kunna kopplas samman med att den undervisning som ges kring 

informationssökning inte upplevs ha ett sådant fokus att den ses vara relevant eller användbar 

i den framtida yrkesrollen. Dels uttrycker hon sig ha svårt att se en koppling till det praktiska 

utövandet när det gäller mötet med de framtida eleverna och deras informationssökning, dels 

gör hon ingen koppling till att det kan vara viktigt att vara uppdaterad inom forskning när man 

väl befinner sig i sin yrkesroll för att kunna utvecklas i denna. Samtidigt framgår en 

efterfrågan kring att utveckla sätt att tänka och göra för att bättre utgöra en del i den 

akademiska gemenskapen. I detta syns en nyans av kritiskt tänkande, om man inte vet flera 

sidor av ett sammanhang blir det ganska meningslöst, till exempel att veta bra sidor att söka 

på om man inte vet hur man ska göra det. 
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Utifrån vad respondenten säger indikeras att avsaknaden av kontinuitet och förbindelse mellan 

lärare på institutionen och andra funktioner, såsom bibliotekarier på LärandeResursCentrum, 

försvårar möjligheterna att utveckla graden av informationskompetens. Slående i detta är 

också att undervisningsmoment från biblioteket kring informationssökning uppges ha 

sammanfallit med andra undervisningsmoment under utbildningen, vilket antingen tyder på 

olyckliga omständigheter, dålig kommunikation eller att det saknas en helhetssyn kring 

utbildningen, studenterna och deras lärande. Ett alternativ är att det är en kombination av 

dessa. Det innebär dock att synen på att informationskompetens i högre utbildning är viktig 

riskerar att undermineras. Undervisningen verkar också vara utformad utan hänsyn till den 

aktuella gruppen, och de individer som ingår, då samma undervisning återkommer, och av 

respondenten upplevs den även vara alltför långsam. 

Boken tilldelas ett högt värde och fokus ligger på medieformen bok, inte på det faktiska 

innehållet. Upplevelsen av boken som det viktigaste formatet verkar ha viss 

överensstämmelse med upplevelsen kring vad som lärs ut vid bibliotekets 

undervisningsmoment. Den stora avvägningen verkar ligga mellan om det är en avhandling 

eller inte, men detta framstår snarast vara ett resultat av vad som diskuteras med lärarna, 

någon högre grad av kritisk medvetenheten kring innehåll synliggörs inte. 

Den koppling som görs mellan arbetslivet och förvärvade kunskaper kring 

informationssökning och informationshantering i den akademiska kontexten handlar i första 

hand om hur dessa kunskaper skulle kunna införlivas, eller snarare inte är möjliga att 

införliva, i mötet med eleverna. Det finns ingen idé om hur hon skulle kunna använda den 

informationssökning som utgått från den akademiska kontexten, och högskolebibliotekets 

resurser, i sin egen undervisning. Det innebär att upplevelsen av den undervisning som ges 

under utbildningen är avkontextualiserad och starkt kopplad endast till det lilla 

sammanhanget, det förefaller vara svårt för lärarstudenten att själv kontextualisera, och ge det 

hon lärt sig mening, i relation till ett större perspektiv. 

Respondenten skulle vilja få redskap under utbildningen som hon i sin framtida yrkesroll 

skulle kunna gå tillbaka till i det egna klassrummet, och efterfrågar att den undervisning som 

ges borde anpassas mer till den situation som hon som framtida lärare kommer att befinna sig 

i. Ett statiskt synsätt kring att informationssökning handlar om exempelvis bra och dåliga 

internetsidor visar sig här, då önskemålet framförallt gäller att få reda på några få sidor som 

hon skulle kunna rekommendera sina elever. Omöjligheten i detta, med tanke på de oerhörda 

informationsmängder som finns till hands och det osannolika i att det skulle finnas ett antal 

sidor som med säkerhet är tillförlitliga och samtidigt täcker in gymnasieelevers 

informationsbehov, är inte närvarande i resonemanget. Den egna osäkerheten kring 

informationssökning kan här ses vara förbunden med en osäkerhet kring hur de framtida 

eleverna kommer att klara av att hantera tillgängliga informationsmängder och kraven på att 

det ska vara tillförlitliga källor. 

5.3 Resultat och analys av enkäter 

Här kommer vi att successivt redogöra för resultat och analys av enkätundersökningen. 

Webbenkäterna skickades ut till 24 studenter på lärarprogrammet och 79 studenter på 

sjuksköterskeprogrammet. Av dessa har sex utskick inte nått mottagarna utan resulterat i ett 

automatiskt genererat felmeddelande i retur. Ett av dessa var inom lärarstudentgruppen och 

resterande fem inom sjuksköterskestudentgruppen. Sammanlagt utgörs underlaget av 25 
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enkäter, vilket innebär att cirka en fjärdedel av studenterna har besvarat enkäten. Av dessa var 

sju lärarstudenter och 18 sjuksköterskestudenter och därmed har cirka 29 procent respektive 

23 procent i vardera studentgrupp besvarat enkäten. Således är fördelningen bland dem som 

har besvarat enkäten relativt jämn mellan de två studentgrupperna.  

 

 

 

Av de 25 respondenterna uppger sex stycken att de har besökt Sökverkstaden minst en gång 

och av de 24 som har svarat på frågan om de vid något tillfälle har bokat en bibliotekarie 

uppger sex, varav hälften lärarstudenter, jakande svar. Sammanlagt uppger 16 studenter att de 

aldrig har gjort något av detta. Alla respondenter utom en har dock vid något tillfälle tagit 

hjälp av en bibliotekarie. Av de som har medverkat i enkätundersökningen har alla deltagit i 

schemalagd undervisning i informationssökning från högskolebiblioteket. Utfallet av att de 

flesta aldrig eller i låg utsträckning har använt sig av Sökverkstaden eller nyttjat tjänsten boka 

en bibliotekarie (se diagram 1) kan å ena sidan tolkas som att kombinationen av schemalagd 

undervisning i informationskompetens och att under mindre organiserade former kunna ta 

hjälp av biblioteket är tillräckligt. Det kan också indikera att det är viktigt att ha schemalagd 

undervisning för att på ett aktivt sätt nå så många som möjligt av studenterna. På så sätt 

synliggörs en jämlikhetsaspekt, vilken i sin enklaste form innebär att förekomsten av 

schemalagd undervisning i sig är ett sätt att bistå många studenter i att bli en del av den 

akademiska diskursen. 

19 respondenter uppger att den schemalagda undervisningen i hög eller ganska hög 

utsträckning har varit till nytta i deras studier, medan övriga fem som har besvarat frågan 

anser att den varken har varit till nytta eller inte varit till nytta. Ingen upplever att den har varit 

till ingen eller låg nytta. De flesta (23 stycken) tycker att de har kunnat bygga på sina 

kunskaper i informationssökning genom den schemalagda undervisningen. Av dem som har 

motiverat sitt svar menar fyra stycken att den schemalagda undervisningen har gett tips eller 

kunskaper om var och hur de kan söka information, två stycken uppger att de inte hade 

tidigare kunskaper om informationssökning och fick lära sig om detta vid dessa tillfällen, och 

en student säger sig ha fått nya kunskaper. Tre respondenter är mycket positiva och uttrycker 

att det var mycket lärorikt samt att undervisningen är viktig och har varit användbar. Detta 

innebär att en klar majoritet av dem som har deltagit i enkätundersökningen upplever att den 
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Diagram 1. Alla utom en deltagare har i samband med sina studier vid något tillfälle frågat en 
bibliotekarie om hjälp. Det är ett fåtal som har bokat en bibliotekarie eller besökt Sökverkstaden. 
(n=25) 
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schemalagda undervisningen i informationssökning har varit till nytta och att de har kunnat 

bygga på sina kunskaper. Att ingen bedömer att undervisningen inte har varit till nytta, 

tillsammans med att de som kommenterat svaren lyfter fram en positiv bild av att ha lärt sig 

nya saker, kan ses som en indikation på att undervisningen är ett värdefullt inslag i 

utbildningen för flera av studenterna. 

En av enkätfrågorna berörde studenternas helhetsbild av bibliotekets hjälp och undervisning. I 

denna kunde respondenterna välja mer än ett alternativ, vilka bestod av åtta på förhand 

definierade värdeladdade ord. De 24 studenter som har svarat har framför allt kryssat för att 

den är lärorik, intressant, viktig och utvecklande. Ett svar vardera gavs på inte relevant 

respektive tråkig och fyra kryss sattes på otillräcklig. Två av dem som kryssade för att 

undervisningen var otillräcklig hade bara valt detta alternativ. Ingen av respondenterna har 

kryssat för att den är onödig. Respondenternas helhetsbild av undervisning och hjälp från 

biblioteket tyder på att denna stödfunktion spelar en viktig roll för studenterna i samband med 

de akademiska studierna. Det framgår dock att vissa kan uppleva den som otillräcklig. Detta 

indikerar att dessa är meningsfulla funktioner för de flesta av de svarande, men att det även 

finns utrymme att utveckla undervisningen för att den i större utsträckning ska svara mot 

studenternas behov. 

Studenterna verkar inte uppfatta informationssökning i samband med studierna som särskilt 

svårt, men däremot ligger svårigheten för vissa i att avgöra vad det är för material de hittar, 

om det kan anses vara vetenskapligt och tillförlitligt (se diagram 2). Nästan hälften tycker att 

det varken är lätt eller svårt att söka information på egen hand i samband med sina studier. 

Ingen tycker att det är mycket svårt och bara två stycken tycker att det är svårt. Nio 

respondenter anger att de tycker att det är lätt, och två tycker att det är mycket lätt. Tio 

respondenter tycker att det är svårt eller mycket svårt att avgöra en texts vetenskaplighet 

medan fem tycker det är lätt och två studenter tycker det är mycket lätt. De som anger att de 

tycker att det varken är lätt eller svårt är åtta till antalet. Motsvarande siffror för att avgöra 

tillförlitligheten i material är nio stycken som tycker att det är svårt eller mycket svårt medan 

sju stycken anger att det är lätt eller mycket lätt. Resterande nio tycker att det varken är lätt 

eller svårt. 
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Diagram 2. Här synliggörs vilka inslag av informationshantering i samband med de akademiska 
studierna som upplevs svårare och lättare av respondenterna. (n=25) 
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Det visar möjligen på att studenterna har bra kunskap om att söka fram information, men 

svårare för de aspekter av informationskompetens som handlar om att kunna värdera 

tillförlitlighet och avgöra vetenskaplighet, det vill säga i de delar där det kritiska tänkandet 

behöver ta hänsyn till mera komplexa omständigheter. På så sätt synliggörs att behovet att lära 

sig bättre förstå den akademiska informationen, som kan tänkas finnas hos studenterna, utgår 

från de komplexa relationer och den karaktär som informationssökning och 

informationsanvändning har i den akademiska diskursen. Detta kan ses bekräfta att 

information inom den högre utbildningen fungerar på väldigt speciella sätt, och att den 

akademiska informationsprocessens koder kan vara svårtydda. 

16 personer, varav fem lärarstudenter och elva sjuksköterskestudenter, har kommenterat hur 

de avgör vilka källor som är tillförlitliga och användbara i det pågående examensarbetet. 

Bland lärarstudenterna uppgav alla utom en att de avgör tillförlitlighet och användbarhet 

genom att titta på vem som har skrivit materialet. Till detta kopplades olika strategier, någon 

kollade upp vad personen hade skrivit tidigare, medan en annan läste vad som stod på internet 

om författaren och boken. Tre av dessa angav också att de kollade var och/eller i vilket 

sammanhang det aktuella materialet var publicerat. Den femte studenten uppgav istället att 

denna avgjorde detta genom att titta på om det var en förstahandskälla samt utifrån peer 

review. Sex sjuksköterskestudenter använde på något sätt orden granska i sina svar. Tre 

sjuksköterskestudenter använde i någon sammansättning orden vetenskapligt granskade. En 

av dessa tittade också på om materialet var etiskt granskat. En annan av dem hänvisade till 

peer review och skrev också som svar: “Genom att i stort sätt endast använda högskolans 

databaser och artiklar som är vetenskapligt granskade”. Tre sjuksköterskestudenter angav 

förstahandskällor eller primärkällor som svar. Två sjuksköterskestudenter angav någon form 

av egen granskningsmall, en annan angav “artikelgranskning” medan ytterligare en 

respondent angav att denna läste metoden och utifrån detta gjorde sin bedömning. Här kan ses 

att sjuksköterskestudenterna framhåller granskning som något viktigt för att bedöma källors 

tillförlitlighet och användbarhet i samband med examensarbetet. Lärarstudenterna tittar i 

stället främst på vem som är upphovsman för att göra bedömningar av material. Detta visar 

vilka avvägningar som görs, och dessa har betydelse för graden av kritiskt tänkande. 

Av de 25 respondenterna har 19 stycken angivit att de tror att de i sin framtida yrkesroll 

kommer att behöva söka information i hög eller ganska hög utsträckning. Hälften av de övriga 

uppger att de är antingen osäkra eller att de inte vet, medan den andra hälften tror att de 

kommer att behöva söka information i låg eller ganska låg utsträckning. När det kommer till 

att avgöra tillförlitligheten i information tror 19 respondenter att de kommer att behöva göra 

detta i hög eller ganska hög utsträckning i sin framtida yrkesroll. 16 stycken tror sig i hög 

eller ganska hög utsträckning få nytta av det som de har lärt sig under utbildningen kring 

informationssökning och informationsanvändning i sitt framtida yrke. I denna fråga är sex 

respondenter osäkra medan resterande tre tror att de kommer att ha nytta av det i låg eller 

ganska låg utsträckning. Sex respondenter, varav en lärarstudent och fem 

sjuksköterskestudenter, har motiverat sina svar kring informationssökning och 

informationsanvändning kopplat till den framtida yrkesrollen. Lärarstudenten vill undervisa 

sina elever i att vara källkritiska och att kunna hitta riktig och relevant information samt 

beskriver sig själv vara kunnig i att söka fakta som är bra. Flera av sjuksköterskestudenterna 

menar att de kommer att behöva ta del av den senaste forskningen och ny vetenskap. De 

uppger att de därför behöver kunna söka information, och två av dem nämner också att man 

bör kunna värdera information. En av dem är inte säker på att behöva söka vetenskapligt 

material, men däremot lagar och förordningar. 
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Därmed identifierar tre fjärdedelar av respondenterna ett tänkbart behov av att söka 

information i sitt framtida yrke, alltså identifierar flertalet att informationskompetens är 

någonting väsentligt också utöver de akademiska studierna. Samtidigt tror några färre att de 

kommer ha nytta av det som de har lärt sig under utbildningen och en fjärdedel uppger sig 

vara osäkra i den frågan. Det kan delvis tyda på att studenterna i sin förståelse av 

informationskompetens inom akademin kopplar samman rollen att vara student med rollen 

som framtida yrkesutövare. Det kan också ses tyda på att en koppling mellan 

informationssökning och informationshantering inom den högre utbildningen och den 

framtida yrkesrollen inte är självklar för studenterna. Detta inte minst eftersom det är tänkbart 

att studenterna i det här fallet likställer information med vetenskapligt material, eftersom 

studien är kopplad till deras akademiska studier. Något som utmärker sig är att synen på 

ändamålet med att kunna söka information skiljer sig mellan den lärarstudent och de 

sjuksköterskestudenter som valt att motivera sina svar. Lärarstudenten beskriver en vilja att 

undervisa sina framtida elever i informationssökning och ge dem verktyg att själva kunna 

värdera material. Sjuksköterskestudenterna framhäver istället vikten av att ta del av forskning 

för att vara uppdaterad i sin yrkesroll, vilket gör forskning till en del i att kunna utföra sitt 

arbete som sjuksköterska. Detta indikerar att även om båda grupperna tillhör den akademiska 

diskursen så kan det finnas stor skillnad mellan den ämnesspecifika gemenskap de tillhör, 

vilken i sig kan tänkas påverka hur de förstår betydelsen av informationskompetens, och 

därmed vilket undervisningsbehov de har i detta. De olika fokus utbildningarna har och vad 

de leder fram till för yrkespraktik kan således tänkas innebära att för att inkluderas i den 

tradition studenterna tillhör måste den undervisning de får i informationskompetens också 

vara anpassad till studenternas specifika kontext. 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel lägger vi fram våra slutsatser, vilka utgår från att vi relaterar resultat och analys 

av intervjuerna med sjuksköterskestudenterna, intervjun med lärarstudenten och 

enkätundersökningen till varandra. Det empiriska materialet tolkas här mera djupgående 

utifrån den tidigare presenterade kritiska teorin och i förhållande till våra frågeställningar. Vi 

vill dels generera en helhetsbild av det undersökta, dels urskilja tendenser som kan vara 

kopplade till respektive studentgrupp. Dock ämnar vi inte generalisera våra resultat, utan har 

som utgångspunkt att ge indikationer om hur det förhåller sig. Utifrån de utsagor som vi har 

till förfogande kommer vi också att konkretisera våra slutsatser i rekommendationer för hur 

undervisningen, som biblioteket på Högskolan Kristianstad bedriver, kan utvecklas. För att 

tydliggöra våra resonemang har vi valt att besvara våra frågeställningar var för sig, men innan 

vi gör detta kommer vi att redogöra för de diskurser som har framträtt i det analyserade 

materialet. Detta eftersom urskiljande av de rådande diskurserna i den specifika kontexten är 

av stor betydelse för det kritiska informationskompetens-perspektiv som vi har anlagt. 

Till att börja med synliggörs flera diskurser, kopplade till studenternas akademiska studier, 

som i sammanhanget bör beaktas. Intressant är att titta på förhållandet mellan dessa diskurser 

eftersom tillhörigheten i olika gemenskaper är, i enlighet med Elmborgs resonemang, en 

grundläggande tanke inom kritisk informationskompetens. Detta medför att förståelse för 

studentgruppernas olika diskurstillhörighet, och de koder som därav följer, är centralt för att 

kunna utforma undervisning i vilken studenterna kan utveckla kritisk informationskompetens. 

De diskurser som vi identifierar som framträdande i sammanhanget är dels den akademiska 

diskursen som i det här fallet åtminstone utgörs av två separata gemenskaper, vilka är 

sjuksköterskeutbildning och lärarutbildning, dels den yrkespraktiska diskursen som också kan 

delas in i gemenskaperna sjuksköterska och lärare. 

6.1 Studenternas informationskompetens 

Den första frågeställningen är, vilken bild ger studenterna inom respektive studentgrupp av 

sin informationskompetens?, och bilden som framträder är att studenternas 

informationskompetens varierar mellan utbildningarna. Denna bild visar sig tydligt vid 

intervjuerna och förstärks av enkäterna, inte minst genom att de två intervjuade 

sjuksköterskestudenternas utsagor i väsentliga aspekter bekräftas av enkätsvaren. 

De två intervjuade sjuksköterskestudenterna uppvisar god förståelse för informationssökning 

och beskriver tydligt definierade tillvägagångssätt för att söka, värdera och göra urval av 

material. I detta verkar de ha tillräckliga kunskaper för att kunna utföra informationssökning 

inom sin utbildning på ett tillfredsställande sätt. Det tycks som att risken att de ska använda 

sig av material som inte anses vetenskapligt på ett medvetet sätt har minimerats från 

utbildningens håll, genom att de källor som förespråkas och anses lämpliga är begränsade och 

relativt lätta att identifiera och har liten variation. De två sjuksköterskestudenterna 

återkommer under intervjuerna till att tala om granskning som en viktig del i 

informationshanteringen, vilket är ett ordval som också används av flera 

sjuksköterskestudenter i enkätundersökningen. Detta återspeglar sannolikt användandet av 

granskningsmallar som ett givet verktyg inom sjuksköterskeprogrammet för att avgöra källors 

tillförlitlighet. 

I intervjun med lärarstudenten beskrivs den informationssökning som företas i betydligt mera 

svävande ordalag. Kraven från utbildningen tycks inte vara tydligt definierade och det blir 
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därmed svårt att veta vilken grad av vetenskaplighet som ska eftersträvas, och att dessutom 

avgöra om materialet ligger på rätt nivå. Det framgår tydligt att lärarstudenten främst ser till 

formatet när hon ska avgöra tillförlitligheten hos en källa, vilket i det komplexa 

informationslandskap som vi omges av kan få som konsekvens att relevant material väljs bort. 

Motiveringar av slaget att det är möjligt att avgöra materials tillförlitlighet utifrån den typ av 

källa som det utgörs av är dock varken godtagbara eller tillräckliga. I den 

informationskompetens-modell som Swanson föreslår ingår som en viktig del att utveckla 

förmåga att se till innehåll istället för format. Att olika medieformat ges företräde inom de 

olika utbildningarna är sannolikt kopplat till att dessa tillhör olika fält, och därmed olika 

diskurser. Detta syns också genom de olika fokus som studenterna beskriver i relation till sin 

egen informationskompetens. Det handlar för lärarstudenten om att hennes elever i framtiden 

ska söka information, vilket även ges stöd åt i ett av enkätsvaren där framtida elever beskrivs 

vara föremål för utvecklande av informationskompetens. Sjuksköterskestudenterna å sin sida 

betonar, i såväl intervjuer som enkätsvar, vikten av att de själva kan utvecklas i sin yrkesroll 

genom att ta del av relevant och tillförlitlig information. 

Tillvägagångssättet som de två sjuksköterskestudenterna beskriver är mycket kontrollerat och 

det instrumentella förhållningssätt till information och informationssökning som studenterna 

givit uttryck för kan tänkas inverka hämmande på deras förmåga till informationssökning. Det 

finns för dem rätt sätt och fel sätt att söka, värdera och använda information. Det som är rätt 

är det som lärs ut på deras utbildning av framförallt lärarna, men till viss del även av 

biblioteket. Det lämnas inte så mycket utrymme för egna reflektioner, utvecklande av kritiskt 

tänkande främjas främst i förhållande till de krav på detta som anges av lärarna, och som 

bland annat speglas i användandet av granskningsmallar. Detta speglar i sin tur en situation 

där maktrelationen mellan lärare och student till viss del okritiskt fortlever. Elmborg menar att 

lärandet ska utgå från individen själv som ett uttryck för kritisk medvetenhet men 

undervisning och lärande, som det uppenbarar sig här, framstår snarare ha en överförande 

karaktär. Verktyg för att skapa tankesätt som studenterna kan applicera på olika situationer 

ges endast i liten utsträckning. Det är tänkbart att de kan få svårt att transferera den 

informationskompetens som de har tillägnat sig under utbildningen till andra situationer där 

granskningsmallar och sökscheman inte är tillämpbara, vilket i sin tur ger konsekvenser för 

det livslånga lärandet. 

Sammantaget framgår det att informationssökning och informationsanvändning upplevs som 

viktigt, emellanåt också som svårt. Det finns i båda grupperna en strävan efter att anpassa sig 

för att uppfylla de krav som utbildningarna ställer. Tvetydighet i de förväntningar som utgår 

från lärarutbildningen när det gäller informationshanteringsaspekter riskerar därmed att skapa 

förvirring i samband med studenternas informationshantering. Detta bidrar till en lägre grad 

av inkludering i den akademiska diskursen, vilket skulle kunna avhjälpas om förväntningarna 

på studenternas informationsanvändning var bättre definierade, och undervisningen utformad 

utifrån detta. Samtidigt tycks riktlinjerna för sjuksköterskestudenterna vara väl tydligt 

definierade, vilket i och för sig kan ses inkludera sjuksköterskestudenterna i den akademiska 

diskurs som de tillhör, men även kan inverka hämmande på en kritisk informationshantering. 

6.2 Upplevelser av undervisningen i informationskompetens 

Den bild som framträder, och som svarar mot vår andra frågeställning, hur ser 

studentgruppernas upplevelse av undervisningen i informationskompetens ut?, är mestadels 

av positivt slag. Såväl vid intervjuerna som i enkätsvaren framgår att nästan alla respondenter 

tycker att undervisningen är viktig och att den har varit till nytta. Samtidigt upplever vissa av 
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respondenterna att undervisningen är otillräcklig. Det framkommer exempelvis i intervjun 

med lärarstudenten en önskan om undervisning som kan kopplas till informationssökning på 

en icke-akademisk nivå. I ett av enkätsvaren uttrycker en annan lärarstudent också att 

undervisningen från biblioteket är viktig för att studenten ska kunna lära de framtida eleverna 

att söka och värdera information. Detta kan förstås som att den arbetskontext lärare befinner 

sig i innebär ett specifikt behov av undervisning som i vissa avseenden skiljer sig från den 

undervisning en sjuksköterskestudent kan behöva. Skillnader som till stor del utgår från 

lärares betydelse för att elevers informationskompetens utvecklas, vilket inte är en del i 

sjuksköterskornas praktik. För att lärare ska kunna bidra till utvecklande av kritisk 

informationskompetens hos elever behöver den först utvecklas hos dem själva. 

6.3 Relationen mellan informationskompetens och undervisningen 

I det följande ämnar vi besvara vår tredje frågeställning som lyder hur ser relationen ut 

mellan bilden studenterna ger av sin informationskompetens och deras upplevelser av 

undervisningen i informationskompetens?. Till att börja med tyder det mönster som växer 

fram utifrån intervju- och enkätmaterial på ett starkt samband mellan studenternas 

informationskompetens och studenternas upplevelser kring undervisningen, vilket utgår såväl 

från vad som ingått och vad som verkar ha saknats i undervisningen. Detta innebär att det har 

funnits utrymme för vissa aspekter av kritisk informationskompetens att utvecklas. I första 

hand har det handlat om förmåga att söka information och värdera källor, samt i viss 

utsträckning att använda information respektive förhålla sig kritisk. 

Undervisningsmomenten för sjuksköterskestudentgruppen utgör redskap för sjuksköterske-

studenterna i det akademiska sammanhang de befinner sig i. Sjuksköterskestudentgruppen 

uppvisar kunskap inom var specifika medicinska termer kan hittas, var de kan söka, och hur 

de ska göra detta. Genom detta återspeglas den undervisning som de upplever sig ha fått, 

vilken i sin tur är färgad av institutionen. Dessa relationer är påfallande när det gäller 

sjuksköterskestudentgruppen, men kan inte alls ringas in på samma sätt när det kommer till 

lärarstudentgruppen. Dock finns det för både de sjuksköterskestudenter och lärarstudenter 

som kommit till tals anledning att utveckla sin förmåga att problematisera information och 

dess sammanhang. Som vi tidigare har visat innebär inte informationskompetens att bara 

kunna värdera en källa utan utgår också från att långtgående kunna kritiskt förhålla sig till att 

skapande av information sker i relation till kontexter, liksom att studenterna ska utveckla 

kritisk medvetenhet som ifrågasätter den sociala verkligheten. Utmaningen ligger hos dem 

som undervisar i informationskompetens att bidra till att detta verkligen utvecklas, vilket i 

nuläget inte i tillräcklig utsträckning är fallet. 

Vid intervjun med lärarstudenten framgår att det emellanåt kan vara svårt att koppla samman 

det som görs på lärarutbildningen med att det kan vara användbart i andra sammanhang, och 

kanske på helt andra sätt. Inom utbildningen ligger fokus på informationshantering för att 

klara studierna, det livslånga lärandet eller att lära som en förberedelse inför yrkeskontexten 

tenderar att förbises. Som tidigare nämnts framhåller Swanson att relevans och kontext är nära 

förknippat. Under studenternas utbildning ligger fokus främst på specifika tillvägagångssätt 

eller informationsresurser, vilket visserligen kan skapa viss relevans för studenterna i stunden. 

Dock tycks inte mera generella sätt att resonera på och utvecklande av strategier som kan 

överföras till andra kontexter i så hög utsträckning omfattas. Det senare innebär inte att 

undervisningen ska handla om att skapa tankemönster som kan appliceras i vilket 

sammanhang som helst utan den måste vara både kontextberoende och förflyttningsbar. 

Utvecklande av kritisk medvetenhet är rimligen hela högskolans ansvar och måste således ske 



 32 

i samverkan mellan olika stödfunktioner och institutioner. I ett kritiskt perspektiv innebär det 

att en stödfunktion som biblioteket tar ansvar för att på mera omfattande sätt bistå studenterna 

att utveckla en långtgående kritisk förståelse när det kommer till informationshantering och i 

vilket ingår att arbeta ifrågasättande kring de normer som råder.  

6.4 Undervisningens utformning 

Det som åskådliggjorts av relationen mellan studenternas bild av informationskompetens och 

undervisningen i informationskompetens leder oss till den fjärde och sista frågeställningen. 

Denna lyder på vilka sätt kan det finnas anledning att förändra undervisningens utformning?. 

För att ge svar på denna krävs återkoppling till att kritisk informationskompetens innehåller 

ett krav på att vara transformativ. 

Även om studenterna som deltagit i undersökningen uttrycker att den undervisning de har fått 

i informationskompetens har varit till nytta i deras akademiska studier, så finns det också i 

dessa beskrivningar indikationer på förändringsbehov. Utifrån förhållandet mellan innebörden 

av kritisk informationskompetens och studenternas utsagor blir det rimligt att på nytt ta upp 

den kritiska teorins antagande om förekomsten av bakomliggande maktstrukturer. Av detta 

följer att den inkluderande aspekten av förändringskravet av den sociala akademiska 

verkligheten får två konsekvenser. Den första är behovet av att aktivt arbeta för att skapa 

jämlika förutsättningar för alla studenter. Det andra utgår från strävan att utveckla kritisk 

medvetenhet hos studenterna. 

För att greppa detta måste de övergripande maktförhållandena åskådliggöras, vilka faktiskt 

synliggörs, och dessutom redan innan kan antas existera inom en utbildningsinstitution. Det 

ena maktförhållandet är kopplat till att studenterna inte ges samma förutsättningar att bli en 

del av den akademiska gemenskapen eller den framtida yrkespraktiken beroende på deras 

tillhörighet inom högskolan, alltså avhängigt om de ingår i institutionen som är kopplad till 

lärarutbildningen eller till sjuksköterskeutbildningen. Detta är framför allt synligt när 

intervjumaterialet ställs mot varandra, men framgår också till viss del i enkätmaterialet, i form 

av en framträdande samstämmighet från sjuksköterskestudenterna. Det innebär inte att 

undervisningen för sjuksköterskestudenter ska vara precis densamma som undervisningen för 

lärarstudenter, snarare tvärtom. Den springande punkten är att förutsättningarna för de olika 

studentgrupperna ska vara likvärdiga. Genom likvärdiga utgångspunkter ökar möjligheterna 

för att det av forskargruppen New London Group beskrivna målet kan nås, det vill säga att 

undervisning ska leda till att förbereda alla studenter så att de kan delta i olika nivåer av 

samhällslivet. I studiens sammanhang gäller detta inte minst det lärande som är kopplat till det 

framtida yrkesutövandet. För samtidigt är sjuksköterskestudenternas undervisning beroende 

av de villkor som kommer av kontexten att vara sjuksköterskestudent, vilket i en längre 

utblick utgår från att förstå den framtida sjuksköterskerollen på ett kritiskt sätt. Och detsamma 

kan appliceras på den situation lärarstudenterna befinner sig i. 

Det är således framför allt två aspekter av undervisningen i informationskompetens som 

synliggörs. Den ena handlar om i vilken utsträckning undervisningen ingår i studenternas 

utbildning, vilket alltså knyter sig till Swansons tanke om att samarbete mellan institution och 

bibliotek är ett måste för att kritisk informationskompetens ska kunna genomsyra den högre 

utbildningen. Den andra handlar om hur meningsfull undervisningen görs i förhållande till 

den specifika situation en specifik studentgrupp befinner sig i. Det är meningsfullt för en 

lärarstudent att förhålla sig till hur kritisk informationskompetens dels kan vara ett sätt att 

utvecklas i sin yrkesroll, dels kan vara användbart i sig i de specifika lärandesituationer som 



 33 

uppstår av yrkesrollen. Det senare skulle dock ha liten signifikans för en sjuksköterskestudent 

vars yrkesutövning i praktiken är väldigt olik lärarstudentens. Poängen är att studenterna i 

högre utsträckning måste ges samma förutsättningar utifrån den undervisning i 

informationskompetens som ges, men att undervisningen samtidigt bör vara anpassad till 

studentgruppernas sammanhang. I det här fallet är sjuksköterskestudenternas undervisning i 

högre grad anpassad till deras situation, vilket innebär att lärarstudenterna inte ges samma 

möjligheter. I detta är det viktigt att samarbetet mellan institution och de ansvariga för 

informationskompetensundervisningen fungerar. 

6.5 Rekommendationer 

Sammanfattningsvis ger vi här utifrån våra slutsatser ett antal rekommendationer för 

bibliotekets fortsatta arbete med informationskompetensundervisning på Högskolan 

Kristianstad. Värderingskriterierna, som ligger till grund för bedömningarna, är mål inom 

högskole- och utbildningskontexten, förberedelse inför en professionell praktik, studenternas 

synpunkter och innebörden av kritisk informationskompetens.  

Rekommendationerna är att: 

 Fortsätta arbeta för att undervisningen ska vara ett fortsatt värdefullt inslag för 

studenterna. 

 I större utsträckning ge studenterna verktyg för hur de kan tänka kring 

informationssökning och informationsanvändning, och som de kan applicera även i 

andra situationer. 

 Utvidga informationskompetens-kontexten/begreppet för sjuksköterskestudenterna. 

 Skapa likvärdiga förutsättningar för alla studentgrupper att utveckla kritisk 

informationskompetens oavsett ämnes-/institutionstillhörighet. 

 Utveckla samarbetet mellan biblioteket och utbildningar/institutioner så att 

informationskompetens genomsyrar utbildningarna. 

 I större utsträckning anpassa undervisningen efter studentgruppernas sammanhang 

och framtida yrkesroll. 

 Utforma undervisning för lärarstudenter utifrån att de i sin framtida roll som lärare 

både behöver kunna utveckla sin egen informationskompetens (exempelvis för att 

hålla sig uppdaterade i sin yrkesroll genom att ta till sig av ny forskning) och bistå 

elever i deras lärande.  

 Utveckla studenternas kritiska medvetenhet kring informationssökning, 

informationshantering, informationsproduktion och informationsanvändning. 

 Öka medvetenheten kring olika medieformat och dokumenttyper samt problematisera 

detta. 

 

  



 34 

7. Diskussion 

Här kommer vi att diskutera resultat och slutsatser i förhållande till uppsatsens syfte, samt 

studiens betydelse. Innan vi gör detta kommer vi att resonera kring de implikationer som de 

teoretiska utgångspunkterna respektive metodvalet har inneburit för studien. Avslutningsvis 

kommer vi också att lägga fram förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Reflektioner kring de teoretiska utgångspunkterna 

Den här undersökningen tar sin utgångspunkt i kritisk teori, vilket innebär att vi har utgått 

från att synliggörande och kritik av existerande maktstrukturer i samhälleliga institutioner är 

viktigt för att skapa förståelse för informationskompetens. Detta medför att studien har 

präglats av en viss karaktäristik genom att på förhand definiera förekomst av maktrelationer, 

vilket den kritiska teorin har kritiserats för. Vi är dock medvetna om den fallenheten och har 

därför kontinuerligt ställt kritiska frågor, samt inte naivt tagit maktstrukturernas roll för given. 

Vi har även i hög utsträckning varit tydliga med våra ställningstaganden och försökt skapa 

utrymme för alternativa tolkningar. Dock har vi argumenterat för vikten av att utveckla kritisk 

informationskompetens i den högre utbildningen. Det innebär att vi har tagit en aktiv roll för 

ett sådant utvecklande, vilket genomgående avspeglas i studien. Vi intar ett kritiskt 

förhållningssätt till att se på problematiken kring undervisning i informationskompetens och 

pekar på att förändringar bör göras utifrån detta. 

Med den kritiska teorin som utgångspunkt måste hänsyn tas till det sammanhang och samhälle 

som teorin används och utvecklas inom. Det medför svårigheter att generalisera till andra 

sammanhang och tidpunkter, och att med säkerhet säga hur något är eftersom den kritiska lins 

som är inneboende i den kritiska teorin måste användas också på det som hävdas utifrån 

denna. Då förståelsen av kritisk informationskompetens här har inneburit att två olika 

förhållningssätt har förenats, vilket har skett genom sammanförandet av kritisk pedagogik och 

standarder för informationskompetens i högre utbildning, har analysen dock berikats och 

dimensioner tillförts. Detta sammanförande innebär att den kritiska teorin inte har tillåtits 

stagnera utan istället kunnat användas för att skapa ett givande möte mellan den teoretiska och 

praktiska aspekten av informationskompetens. Genom att koppla samman de förutsättningar 

och krav som högskolebiblioteket har att förhålla sig till med en kritisk pedagogik, vilken 

kräver kritisk medvetenhet, skapas sammanhang och mening av den teoretiska 

utgångspunkten. 

Genom att ta utgångspunkt i kritisk teori har ojämlika förhållanden mellan studentgrupperna 

synliggjorts. Den kritiska teorin har även påvisat att det finns en relation mellan rådande 

diskurser, studenters informationskompetens och den undervisning som ges i detta. Dessa 

samband hade inte kunnat åskådliggöras på samma tydliga sätt genom andra teoretiska 

utgångspunkter eftersom det är specifikt för den kritiska teorin att studera dessa. Värdet av att 

åskådliggöra de maktrelationer som följer av studenternas ämnestillhörighet och 

samarbetsgraden mellan bibliotek och institutioner ligger i insikten om hur dessa påverkar 

studenternas förutsättningar att utveckla informationskompetens och framtida konsekvenser 

av detta. 

7.2 Reflektioner kring metodval 

Som en konsekvens av de valda metoderna och urvalet är undersökningens resultat inte 

generaliserbara till andra studentgrupper som har andra förutsättningar, vilket inte heller har 
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varit vår avsikt, men det är ändå troligt att resultaten kan vara till nytta även utanför den 

aktuella kontexten. I första hand ämnar studien ge indikationer om upplevelserna inom de två 

grupper som har undersökts för att utifrån detta kunna urskilja möjligheter till förändring av 

den befintliga undervisningen. Detta har möjliggjorts genom den valda kombinationen av 

metoder tillsammans med utgångspunkten i den kritiska ansatsen. Enkätundersökningen ger 

tillsammans med intervjuerna en bra helhetsbild genom att resultaten bekräftar varandra, och 

enkätundersökningen är viktig genom att den förstärker den bild som framkommer i 

intervjuerna. Av de studenter som har deltagit i studien har de flesta tagit hjälp av biblioteket 

utöver den schemalagda undervisning de har fått, vilket gör det tänkbart att de som använder 

sig av biblioteket är mera benägna att delta i en undersökning som rör bibliotekets resurser. 

Det kan i sin tur innebära att upplevelser hos studenter som inte använder biblioteket i någon 

större utsträckning därför har uteblivit. Upplevelser hos dem som inte använder biblioteket 

eller inte har deltagit i undervisningen kan tänkas skilja sig från dem som har gjort detta, 

vilket i så fall kan innebära en snedvridning i resultatet.  

Bortfallet i enkätundersökningen kan delvis bero på att enkäten inte har nått fram till 

mottagarna, antingen av tekniska orsaker eller att mottagarna inte regelbundet använder den e-

postadress som enkäten skickats till. Trots medvetenhet om att webbenkäter kunde innebära 

låg svarsfrekvens framstod ett sådant tillvägagångssätt vara mest lämpligt, eftersom det 

medförde att alla i de studerade grupperna fick möjlighet att uttrycka sin syn på det 

undersökta. Svarsfrekvensen har enbart utgjort ett mindre problem då främst de kvalitativa 

aspekterna av enkäten har varit av vikt vid analysen av materialet. Till intervjuerna visade det 

sig vara svårt att få två lärarstudenter att medverka, vilket kan tänkas bero på att studenterna 

vid denna tidpunkt befann sig mitt i sitt examensarbete. Samtidigt var 

sjuksköterskestudenterna i samma situation, och av dem var det fler än två som var villiga att 

delta. Detta kan i sig tolkas som ett tecken på de skillnader som finns i samarbetsgraden 

mellan bibliotek och respektive institution. 

En aspekt av kvalitativa intervjuer som är viktig att ha i åtanke är att den tolkning som görs av 

materialet endast utgör ett möjligt sätt att se på resultatet, och intervjuarens förförståelse kan 

påverka tolkningen av respondenternas utsagor. Detta inte minst när flera intervjuer följer på 

varandra och ny kunskap och nya insikter utvecklas efterhand, vilka inte fanns vid den första 

intervjun. En effekt av att använda intervjuer som metod och sedan transkribera dessa är att 

utsagor som i samtalet förefaller vardagliga kan framträda i en annan dager i transkriberad 

form. Detta eftersom varje ord i det som har sagts i skriven form får lika stor betydelse, och 

när tonfall och kroppsspråk skalats bort kan vissa delar i det som sägs framstå på ett annat sätt 

än vad som var talarens avsikt. Som intervjuare innehar vi i den här situationen en 

maktposition och den måste vi förhålla oss till såväl i samtalet som vid bearbetningen av 

materialet. 

Utvärderingsuppdraget har i sig varit styrande för uppsatsen, och då framförallt den 

problematik som har lett fram till utvärderingsbehovet. En dialog har pågått kontinuerligt, 

men uppdragsgivaren har inte varit inblandad i val av metod och teoretisk förankring, vilket 

medför att vi har kunnat behålla en distans till det undersökta och självständigt utforma och 

genomföra utvärderingen. 

7.3 Slutliga reflektioner  

I det följande avsnittet för vi en diskussion utifrån de dragna slutsatserna i förhållande till 

uppsatsens syfte, vilket är att undersöka nyttan av högskolebibliotekets undervisning i 
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informationskompetens i förhållande till utvecklande av kritisk informationskompetens och 

inom ramarna för de mål som finns inom högre utbildning. 

Innebörden av informationskompetens har i denna uppsats förflyttats från att handla om en 

rigid uppsättning färdigheter till att utgå från en uppsättning kontextberoende förmågor. Det 

kritiska informationskompetens-perspektivet har lyft behovet av att utveckla kritisk 

medvetenhet hos studenter i den specifika sociala sfär som det akademiska rummet utgår från. 

I den kritiska granskningen av komplexa maktrelationer inom den akademiska 

utbildningsinstitutionen har dessa maktstrukturers betydelse för studenternas 

informationskompetens framträtt. Undervisning med utgångspunkt i kritisk 

informationskompetens blir i detta ett sätt att tillhandahålla verktyg för att studenter ska nå de 

mål som finns uppsatta inom högre utbildning utan att det sker på bekostnad av att utveckla 

kritisk medvetenhet kring information, informationsprocesser och informationshantering. Om 

maktrelationer och dess konsekvenser synliggörs och aktivt utsätts för kritik riskerar de inte 

att stagnera i samma grad som de gör om medvetenhet och kritiska förhållningssätt saknas 

bland dem som ingår i det sociala rummet. Den kritiska förståelsen är i sig ett viktigt steg mot 

mera jämlika förhållanden där så småningom alla ges samma möjligheter utifrån sin specifika 

situation. Den högre utbildningen mår således mycket bättre av att ha kritiskt medvetna 

studenter, vilket i sin tur är bra för samhället i stort, och i förlängningen blir en viktig 

demokratifråga. Resultatet av denna studie signalerar samtidigt att aktiviteter kopplade till att 

utveckla informationskompetens är viktiga för studenter, vilket visar att arbetet är 

meningsfullt och att det finns all anledning att fördjupa detta. 

Studenterna är beroende av att högskolan i sin helhet förbereder dem för den kommande 

yrkesrollen och framtida samhällsaktiviteter samtidigt som högskolan är beroende av att 

utveckla studenter som når de mål som är uppställda. Informationskompetens är numera också 

ett uttryckligt mål inom den högre utbildningen, och dess roll kan också sägas ha förstärkts 

som en följd av Bolognaprocessen. Utvecklandet av kritisk informationskompetens kan i sig 

relateras till de mål som Bolognaprocessen pekar på och som finns formulerade i den svenska 

högskolelagen. Högskolan Kristianstads vision, som har sin grund i dessa formuleringar, 

lyfter fram vikten av studenternas förändringsförmåga och att viljan att utveckla kunskap 

stärks. Detta kan ses som nära förknippat med kritisk informationskompetens, som ställer 

krav på transformativa aktiviteter. Genom de lärandemål som högskolan har i uppgift att 

utforma ska kopplingen till arbetslivet och framtida lärande framgå. Det blir därmed viktigt 

att förskjuta undervisningen från att handla om “rätt” sätt att hantera information till att 

istället utveckla kritisk medvetenhet och individer som fortsätter att utvecklas såväl i framtida 

yrkesroller som i livet. Det styrande i detta är att studenterna är beroende av de krav som 

ställs, såväl inom respektive utbildning som av akademin i stort, tillsammans med den 

framtida yrkesrollens specifika krav. Samtidigt måste studenterna lära sig att förhålla sig 

kritiska till den informationssökning, informationshantering och informationsanvändning som 

kopplas samman med de olika diskurser och kontexter som de rör sig i. Vikten av att utveckla 

informationskompetens är alltså för sjuksköterskestudenter och lärarstudenter inte på några 

sätt isolerad till den akademiska situationen, utan är relaterad till vikten av att framtida lärare 

och sjuksköterskor är informationskompetenta. 

Undervisningen i informationskompetens ska bidra till att de mål som finns uppställda för 

högre utbildning uppfylls. Resultatet av den här studien visar dock att det finns brister när det 

gäller kritiskt tänkande, och därmed kan målen inte anses uppfyllas till fullo. Den mera 

färdighetsbaserade tolkningen av informationskompetens, vilken återspeglas i ett synsätt 

utifrån vilket generella färdigheter listas, har setts på med skepsis inom den kritiska teorin. 

Samtidigt finns det utifrån ett kritiskt perspektiv förespråkare för ett synsätt där uppställda 
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mål och kritisk medvetenhet sammanförs. På så sätt skapas också de nödvändiga 

sammanhangen för informationssökning och informationsanvändning, och vikten av 

informationskompetens även utanför utbildningssfären betonas. Det finns också potential att 

utveckla studenternas möjligheter att skapa sig egna tillvägagångssätt för informationssökning 

i den undervisning i informationskompetens som bedrivs på Högskolan Kristianstad. Detta 

kan för undervisningen betyda att studenterna i högre grad ges verktyg kring hur de kan tänka 

som de sedan själva kan applicera och utveckla när de på egen hand söker information. Detta 

oavsett om det gäller en akademisk uppsats, situationer i privatlivet eller att hålla sig 

uppdaterad inom forskning i sin yrkesroll. Den generella och den specifika aspekten av 

informationskompetens måste tillåtas samverka, det vill säga den samtidiga närvaron av 

förflyttningsbarhet och kontextkänslighet, så att det kritiska tänkandet också blir ett 

förhållningssätt. 

Det har alltid funnits och kommer alltid att finnas ett behov av att kunna granska på vilka sätt 

och i vilka sammanhang kunskap rör sig. Den kritiska informationskompetensen är dock på 

sätt och vis en reaktion på den ökade mängden information, den ökande mängden 

medieformat och dokumenttyper samt det samhälle som detta formas i. De studenter som har 

kommit till tals i vår uppsats åskådliggör att studenter kan ha svårt att avgöra skillnaden 

mellan olika dokumenttyper och ser formatet som det mest väsentliga, vilket kanske inte bara 

gäller studenter utan i vissa fall även lärare inom den akademiska diskursen. 

I den här undersökningen framkommer att för att täcka in alla aspekter av kritisk 

informationskompetens som krävs måste institution och bibliotek samarbeta med varandra, 

vilket också tidigare utredningar och forskning pekar på. Det behöver föras en dialog kring 

utbildningens utformning, de mål som strävas mot och bibliotekets roll utifrån detta. På så sätt 

möjliggörs att det som ingår i utbildningarna och det som biblioteket undervisar i kan höra 

samman, bygga på varandra och komplettera varandra. Också från bibliotekariernas håll på 

Högskolan Kristianstads bibliotek har det uttryckts att informationskompetensarbetet inte är 

tillräckligt integrerat i högskolans undervisning och kursernas innehåll, vilket bekräftas av 

denna studie. Det är också ett problem att undervisningen i informationskompetens för det 

mesta är ett fristående moment.  

Det finns från bibliotekets håll på Högskolan Kristianstad redan nu engagemang och 

ambitioner att utveckla samarbetet med lärare och institutioner, vilket tyvärr inte alltid har 

mötts av intresse från institutionernas håll. Däremot finns det mellan bibliotekarier och lärare 

inom några av utbildningarna, såsom sjuksköterskeutbildningen, redan nu vad som kan 

beskrivas som fungerande samarbeten, vilket visar på att sådana går att utveckla. Det finns 

sedan tidigare en utarbetad plan för bibliotekets och lärarutbildningens samverkan, och det 

finns all anledning att arbeta för att se över och realisera detta samarbete eftersom det skulle 

vara till gagn för studenterna. Det gäller också att i stort etablera, utveckla eller fördjupa 

samarbeten mellan institutionerna och biblioteket på högskolan. Detta är trots allt en del i att 

Högskolan Kristianstad ska kunna realisera sin vision att forma Sveriges mest 

anställningsbara studenter. 

Undervisningen i informationskompetens bör ses som ett sätt att bygga en bro mellan den 

akademiska situation som studenterna befinner sig i och den framtida yrkesrollen. Därför bör 

den också bidra till att forma studenter som håller sig uppdaterade i sina ämnen och har en 

forskningsförankrad yrkesutövning, tillsammans med en vilja till kunskapsutveckling i stort. 

Detta är också målbeskrivningar som finns i högskolans egen vision, i högskolelagen och i 

Bolognaprocessen. Därmed är det rimligt att begära att den undervisning i 

informationskompetens som bedrivs är en omsättning av forskningsresultat kopplade till 
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informationskompetens. I detta blir det då viktigt att också bibliotekarierna inom högskolan 

utvecklar en kritisk yrkespraktik där de aktivt bistår studenterna i att förstå och förhålla sig 

kritiska till den akademiska kontext som de ingår i. 

Vi anser att resultaten från den här undersökningen är betydelsefulla och användbara också 

för andra inom högre utbildning än de av studien direkt berörda. Detta eftersom vi tror att de 

kan bidra till utvecklande av undervisningen i informationskompetens även på andra 

högskolor och universitet. 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Utgångspunkten i kritisk informationskompetens har varit till stor nytta för att i denna 

undersökning belysa informationskompetens och undervisning i informationskompetens inom 

högre utbildning. Denna perspektivisering är av intresse också i forskning som berör 

undervisning i informationskompetens för andra studentgrupper och på andra 

utbildningsnivåer. Med tanke på tidens strömmar skulle det inte minst vara av relevans att ur 

ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv studera distansstudenters 

förutsättningar att utveckla informationskompetens, men också andra mera teknologiskt 

inriktade studier inom området i stort. Detta skulle exempelvis kunna handla om att belysa 

vilka möjligheter och svårigheter som användandet av informations- och 

kommunikationsteknologi kan medföra. Vi skulle också gärna se forskning inom detta som tar 

fasta på sådana aspekter som social bakgrund och kön. 

Denna uppsats har endast haft utrymme att ta hänsyn till vissa aspekter av undervisning i 

informationskompetens inom högre utbildning. Det skulle även vara av intresse att inta denna 

kritiska informationskompetens-positionering för att undersöka graden av 

informationskompetens i en praktiserande yrkesgrupp, kopplat till den undervisning de fick 

under de akademiska studieåren. Aktuellt är också att mera djupgående analysera olika 

gruppers attityder till olika medieformat inom olika traditioner och vilka konsekvenser dessa 

medför. Utifrån resultatet av denna studie skulle det vidare vara intressant att undersöka 

lärares inställning till biblioteksundervisning i informationskompetens tillsammans med deras 

uppfattningar om studenters informationskompetens. Eftersom kritisk informationskompetens 

inte formas i enstaka specifika lägen utan kan kopplas till studenternas utbildning som helhet 

finns det anledning att närmare utreda i vilken mån informationskompetens genomsyrar 

akademiska utbildningar. Med tanke på att det finns en viss samarbetsproblematik finns det 

skäl att närmare undersöka hur samarbetsformer kan utvecklas och implementeras. Detta 

gäller dels mellan institutioner och bibliotek, dels mellan olika funktioner inklusive ledning på 

högskolor och universitet. Det kan också finnas anledning att ytterligare utveckla kritiska 

informationskompetensmodeller och göra aktionsforskningsprojekt där dessa modeller testas i 

verkligheten, samt att kritiskt granska vilka roller högskolebiblioteken faktiskt tar i sin 

undervisning i informationskompetens. 
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Sammanfattning 

Informationslandskapet som omger högskolor och universitet är komplext och oöverskådligt. 

På samma gång fungerar information i den akademiska diskursen på specifika sätt. 

Högskolelagen ställer precis som Bolognaprocessen krav på att studenter är 

informationskompetenta, vilket är kopplat till främjande av deras anställningsbarhet. 

Informationskompetens handlar här om att studenter måste kunna söka, värdera, använda och 

kritiskt granska information och informationsskapande i förhållande till den akademiska 

kontexten, den framtida yrkesrollen och det livslånga lärandet. Studenter måste utveckla ett 

kritiskt tänkande och kunna förhålla sig kritiska till information och informationshantering i 

den tradition och de sammanhang som de befinner sig i. Syftet med denna uppsats har varit att 

undersöka nyttan av bibliotekets undervisning i informationskompetens på Högskolan 

Kristianstad i förhållande till utvecklande av kritisk informationskompetens och inom 

ramarna för de mål som finns inom högre utbildning. 

Initierandet av kritisk informationskompetens, vilket uppsatsen bygger på, har utgått från 

sammanförandet av kritisk pedagogik och standarder för informationskompetens inom högre 

utbildning. Det övergripande målet för undervisningen blir således att utveckla kritisk 

medvetenhet hos studenterna och samtidigt möjliggöra att de når målen som finns uppställda 

för högre utbildning. Kritisk medvetenhet handlar om fördjupade kritiska förhållningssätt och 

att hos var och en utveckla ett kunskapsskapande som manar till förändring av den sociala 

verkligheten. I detta ingår kritiskt tänkande och förståelse för att information skapas och 

utvecklas i relation till kontexter och diskurser.  

Uppsatsen utgör en utvärdering och har en kritisk metod- och teoriansats. Genom intervjuer 

och en enkätundersökning har studenter i två studentgrupper från de två största utbildningarna 

vid Högskolan Kristianstad, sjuksköterskeutbildningen respektive lärarutbildningen, fått 

komma till tals. Undervisningssituationen när det gäller informationskompetens ser för dessa 

två utbildningar väldigt olika ut. Bibliotekarierna på Högskolan Kristianstad menar att 

undervisningen inte är tillräckligt integrerad i studenternas utbildning. Vi har velat se vilka 

mönster som framträder av studenternas bild av sin informationskompetens och vad de tycker 

om undervisningen i informationskompetens, samt relationen däremellan. Genom detta har vi 

undersökt på vilka sätt det finns anledning att förändra undervisningen. 

Resultatet visar att studenterna upplever att undervisningen i informationskompetens är viktig 

och gör nytta i samband med deras akademiska studier. Det framgår att 

informationskompetensen i de två studentgrupperna ser olika ut, och att detta kan kopplas till 

att undervisningen skiljer sig åt mellan utbildningarna. Studien visar att den nuvarande 

undervisningssituationen inte ger likvärdiga förutsättningar, vilket kräver att undervisningen i 

större utsträckning måste anpassas efter studentgruppernas situation och framtida yrkesroll. 

För att komma tillrätta med detta krävs också att samarbetet mellan biblioteket och 

utbildningarna utvecklas respektive fördjupas så att kritisk informationskompetens 

genomsyrar utbildningarna, och att de mål som finns uppställda faktiskt nås. Både 

sjuksköterskestudenterna och lärarstudenterna i undersökningen behöver utveckla förmågan 

att problematisera information och dess sammanhang samt öka sin medvetenhet kring olika 

medieformat och dokumenttyper. Utifrån detta resultat ges rekommendationer för hur 

undervisningen i informationskompetens på Högskolan Kristianstad kan utformas med tonvikt 

på att utveckla högre grad av kritisk medvetenhet hos studenterna och ge dem likvärdiga 

förutsättningar. Resultatet kan vara betydelsefullt även för andra inom högre utbildning då det 

kan bidra till utvecklande av undervisning som utgår från kritisk informationskompetens.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Intervjun rör informationssökning och informationsanvändning inom dina akademiska 

studier och ingår i en utvärdering som görs på uppdrag av LärandeResursCentrum, 

Högskolan Kristianstad. Vi kommer att spela in intervjun. Deltagandet är frivilligt och 

anonymt.  
 

Bakgrund 

Ålder? 

Har du studerat på högskola/universitet innan du påbörjade din nuvarande utbildning? 

I så fall, vad och hur många poäng? 

 

Informationssökning 

Förekommer det att ni ska söka information på egen hand inom utbildningen? Kan du berätta 

om det?  

Vilken typ av information rör det sig om? Vetenskaplig?  

Hur upplever du att det är att söka information i samband med studierna? (Svårt/Lätt, i vilka 

sammanhang? Vet du var du kan söka efter information?) 

 

Sökhjälp 

Händer det att du upplever dig behöva hjälp med att söka information? På vilka sätt?  

Har du själv kontaktat någon för att få hjälp med informationssökning?  

Vart vänder du dig i så fall? 

Har du använt dig av de resurser som finns på webbsidan? 

Upplever du att du får den hjälp du behöver med att söka information? 

Uppmuntrar lärarna till att ni tar hjälp för att hitta information? 

 

Kritiskt tänkande 

Hur går du tillväga när du värderar källor och material? (t.ex. när det gäller trovärdighet, 

användbarhet, urval.)  

Är det någon typ av källa som du upplever som mer pålitlig än andra? Varför? 

Hur avgör du om en text är vetenskaplig? 

Upplever du någon svårighet att avgöra om en text är vetenskaplig? Hur tänker du kring det?  

Upplever du någon svårighet att avgöra källors trovärdighet? Hur tänker du kring det? 

Har du fått någon vägledning i källvärdering? (Varifrån?) 

 

Användning 

Hur anser du att det är att skriva akademiska texter? 

Får du hjälp med hur du kan/ska använda material och källor i dina uppgifter? 

 

Bibliotekets undervisning 

Vad har du fått för undervisning i: 

a) informationssökning? 

b) värdering av källor? 

c) informationsanvändning?  

När har du fått undervisning? (Från biblioteket?) 

I vilka sammanhang? (Kopplat till någon uppgift?) 

Har den varit till nytta? 
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Skulle du vilja ha mer/annan typ av undervisning? 

 

Avslutande frågor 

Hur tror du att andra studenter på utbildningen uppfattar hur det är att söka, värdera och 

använda information? 

Hur ser du på det vi har pratat om i förhållande till din framtida yrkesroll? På vilket sätt? 

Varför? 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Webbenkät 

Informationssökning och informationsanvändning i akademiska studier 

Enkäten tar bara 5 minuter att besvara och ingår i en undersökning som sker på uppdrag av 

LärandeResursCentrum, Högskolan Kristianstad. Dina svar kommer att behandlas anonymt. 

Glöm inte att fylla i din e-postadress om du vill vara med i utlottningen av biobiljetter.  

*Obligatorisk  

Vilket år är du född?   

 

Vilket program studerar du på? * 

  Sjuksköterskeprogrammet 

  Lärarprogrammet 

Hur många högskolepoäng hade du studerat innan du påbörjade ditt nuvarande program?  

  0 

  7,5-30 

  30-60 

  60-120 

  Mer än 120 
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2 (9) 

Informationssökning 

När du på egen hand ska hitta information i samband med dina akademiska studier, 

hur tycker du då att det är att... 

 

...söka information i samband med dina studier?  

 
1 2 3 4 5 

 

Mycket svårt           Mycket lätt 

...göra ett urval av material när du skriver akademiska texter?  

 
1 2 3 4 5 

 

Mycket svårt           Mycket lätt 

...värdera källors och materials tillförlitlighet?  

 
1 2 3 4 5 

 

Mycket svårt           Mycket lätt 

...avgöra en texts vetenskaplighet?  

 
1 2 3 4 5 

 

Mycket svårt           Mycket lätt 

 
Sidan 3 

Efter sida 2  

3 (9) 
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Undervisning från biblioteket 

Har du deltagit i schemalagd undervisning i informationssökning? * 

  Ja 

  Nej 
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J 

4 (9) 

Schemalagd undervisning 

I vilken utsträckning tycker du att den schemalagda undervisningen har varit till nytta i 

dina studier?  

  I hög utsträckning 

  I ganska hög utsträckning 

  Varken eller 

  I ganska låg utsträckning 

  I låg utsträckning 

Har du genom den schemalagda undervisningen haft möjlighet att bygga på dina 

kunskaper i informationssökning?  

  Ja 

  Nej 

  Delvis 

Motivera gärna ditt svar! 
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5 (9) 

Hjälp och vägledning 

Hur ofta har du gjort följande i samband med dina studier på Högskolan Kristianstad?  

  
0 gånger 

1-2 

gånger 

3-5 

gånger 

6-10 

gånger 

10 eller 

fler 

gånger 
 

Frågat en 

bibliotekarie om 

hjälp (t. ex. via 

biblioteksbesök, e-

post) 

            

Bokat en 

bibliotekarie              

Deltagit i 

föreläsningar om 

informationssökning 
            

Besökt 

Sökverkstaden             

Tittat på 

instruktionsfilmer på 

bibliotekets webbsida 
            

Annat 

             

Vilken är din helhetsbild av den hjälp och/eller undervisning du har fått från 

biblioteket? Flera alternativ är möjliga.  

  Lärorik 

  Inte relevant 

  Intressant 

  Tråkig 

  Viktig 

  Onödig 

  Utvecklande 

  Otillräcklig 

  Övrigt:   
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N 

4 (9) 

Schemalagd undervisning 

Av vilken anledning har du inte deltagit i schemalagd undervisning? *
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N 

5 (9) 

Hjälp och vägledning 

Har du gjort något av följande på Högskolan Kristianstad?  

  
0 gånger 

1-2 

gånger 

3-5 

gånger 

6-10 

gånger 

10 gånger 

eller fler  

Frågat en 

bibliotekarie om 

hjälp (t.ex. via 

biblioteksbesök, e-

post) 

            

Bokat en 

bibliotekarie             

Deltagit i 

föreläsningar om 

informationssökning 
            

Besökt 

Sökverkstaden             

Tittat på 

instruktionsfilmer på 

bibliotekets webbsida 
            

 

Vilken är din helhetsbild av den hjälp och/eller undervisning du har fått från 

biblioteket? Flera alternativ är möjliga.  

  Lärorik 

  Inte relevant 

  Intressant 

  Tråkig 

  Viktig 

  Onödig 

  Utvecklande 

  Otillräcklig 

  Övrigt:   
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6 (9) 

Examensarbete 
Här följer ett antal påståenden kopplade till ditt nuvarande examensarbete. Uppskatta 

om du instämmer eller inte instämmer i påståendena. 

  

Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

delvis inte 

Varken 

eller 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

helt  

Jag tycker det är 

viktigt att 

referenslistans 

innehåll bedöms vid 

examineringen 

            

Jag tycker det är 

viktigt att 

referenslistan är 

korrekt till sin form 

            

Mina kurskamrater 

tycker det är viktigt 

att referenslistans 

innehåll bedöms vid 

examineringen 

            

Mina kurskamrater 

tycker det är viktigt 

att referenslistan är 

korrekt till sin form 

            

Lärarna tycker att 

referenslistans 

innehåll är viktigt 

vid examineringen 

            

Lärarna tycker det är 

viktigt att 

referenslistan är 

korrekt till sin form 

            

 

Hur avgör du vilka källor som är tillförlitliga och användbara till ditt examensarbete? 
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Framtiden 

Tror du att du i din framtida yrkesroll kommer att behöva söka information?  

  I hög utsträckning 

  I ganska hög utsträckning 

  Osäker 

  I ganska låg utsträckning 

  I låg utsträckning 

  Vet inte 

Tror du att du i din framtida yrkesroll kommer att behöva avgöra tillförlitligheten i 

information?  

  I hög utsträckning 

  I ganska hög utsträckning 

  Osäker 

  I ganska låg utsträckning 

  I låg utsträckning 

  Vet inte 

Tror du att du i din framtida yrkesroll kommer att ha nytta av det du har lärt dig under 

utbildningen kring informationssökning och informationsanvändning?  

  I hög utsträckning 

  I ganska hög utsträckning 

  Osäker 

  I ganska låg utsträckning 

  I låg utsträckning 

  Vet inte 

Motivera gärna ditt svar!  
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8 (9) 

 

Övriga kommentarer: Har du något du vill tillägga får du gärna göra det här! 

  

 

 
9 (9) 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

VIll du ha chans att vinna biobiljetter, fyll i din e-postadress här:   
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Bilaga 3 

Missiv 

Ämnesrad: Tyck till om Högskolebiblioteket och vinn en biobiljett! 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som under vårterminen 2011 skriver examensarbete 

om informationssökning och informationsanvändning inom akademiska studier. 

Undersökningen görs på uppdrag av LärandeResursCentrum, Högskolan Kristianstad och är 

en del i Högskolebibliotekets arbete för att förbättra servicen för er studenter. 

Det skulle vara till stor hjälp både för oss och för Högskolebiblioteket om du tog dig tid att 

fylla i enkäten. Den tar ca 5 minuter att besvara. 

 

För att komma till enkäten och ha chans att vinna biobiljetter klickar du på följande 

länk: 
 

https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDBJVlZNV3hxU09xTmx

TYndRcnNFSlE6MQ 

 

Vi vill gärna att du svarar snarast möjligt, dock senast 10 maj. Alla som svarar och uppger 

sin e-postadress deltar i utlottningen av biobiljetter. Dina svar kommer att behandlas anonymt. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Linnéa Sjögårde & Victoria Lagerkvist 

 

 

 

För ytterligare information: 

 

Linnéa Sjögårde 

linnea.sjogarde@gmail.com 

073-6895226 

 

Victoria Lagerkvist 

victoria.lagerkvist@gmail.com     

073-7585046 

 

 

 

 


