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Syfte och bakgrund 
Artikeln syftar till att presentera en sammanställning och analys av forskningsresultat från en 
serie studier av samspel mellan informationssökning och lärande som genomförts under det 
senaste decenniet1. Forskningsfrågor som är gemensamma för flera av projekten och som 
utforskats med något olika tyngdpunkt är: 
 
§ Vad och hur lär sig elever genom att söka och använda information? 
§ Hur samspelar elevers informationssökning med deras inlärningsresultat? 
§ Vad betyder skolbiblioteket och dess verktyg för elevernas lärande? 
 
Dessa frågor speglar de lärande elevernas perspektiv och forskningsintresset har varit riktat 
mot frågan: Hurudan är elevers väg från uppgift via information till kunskap? Vad innebär 
lärande genom ”forskning”2 för eleverna? Två av projekten utgår från elevernas perspektiv 
(Alexandersson & Limberg 2004), (Limberg, 1998), medan den tredje studien tagit sin 
utgångspunkt i de undervisande lärarnas och bibliotekariernas perspektiv (Limberg & 
Folkesson, kommande). I detta tredje projekt ställdes frågan  
 
§ Hur ser lärare och bibliotekarier på undervisning i informationssökning? 
 
Samtliga projekt har sin bakgrund i problem som gäller vad elever lär sig i skolan genom 
självständigt undersökande arbete, där de förutsätts söka information och använda många 
olika källor för att bilda kunskap. Denna undervisningspraktik har påverkats på ett kraftfullt 
sätt genom införande och användning av datorer och olika redskap skapade genom modern 
informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Tidigare studier om följder av IKT-
tillämpningar i skolan visar att datorerna framför allt används fö r informationssökning 
(Jedeskog, 2002; Naeslund, 2001). Att lära sig om företeelser i världen, som exempelvis 
”delfiner”, ”försurning” eller ”orsaker till terrorism” ställer stora krav på elevernas förmåga 
att identifiera problem, finna relevant information, kritiskt värdera och analysera material från 
olika källor och skapa en syntes, någonting som ger sammanhang och mening om ämnet 
ifråga. Det är värt att notera att god läsförmåga är väsentlig i sammanhanget.  
 
Både praktiska erfarenheter i skolan och en hel del tidigare forskning visar att det finns en rad 
problem kopplade till denna typ av arbeten (Limberg, Hultgren & Jarneving, 2002). 
Problemen gäller bl.a. att eleverna ”klipper och klistrar”, dvs. de skriver av eller flyttar text 
från olika källor in i sina egna rapporter.  Andra problem gäller att eleverna tenderar att söka 
det ”rätta svaret” även då de arbetar med öppna frågor som kräver en annan ansats. De söker 
ibland svar på sina frågor redan på träfflistan eller läser träfflistor på webben som om dessa 
vore innehållsförteckningar i böcker (ibid.). Sammanfattningsvis skapar forskningsresultaten 
ett intryck av viss villrådighet och frustration kopplad till detta slags arbete i skolan. Samtidigt 
förekommer exempel på att elever utvecklar god förmåga att bilda kunskap med hjälp av olika 
informationskällor som de successivt lär sig finna och använda på kritiskt sätt, t ex 
(Enochsson, 2001; Lantz-Andersson, 2003).  
 

                                                 
1 De tre projekten är: 1) Att söka information för att lära - en studie av samspel mellan informationssökning och 
lärande (Limberg 1998), 2) Lärande via skolbibliotek / LÄSK (Alexandersson & Limberg 2004) och 3) 
Informationssökning, didaktik och lärande / IDOL (Limberg & Folkesson, kommande). 
2 ”forskning” betecknar i detta fall de arbeten som elever genomför i skolan och som ibland kallas ”forskning”. 
Andra termer som används för liknande arbeten är undersökande arbetssätt, problembaserat lärande, elevaktiva 
arbetsformer. I artikeln markeras elevernas ”forskning” med citationstecken för att skilja den från den forskning 
som givit de resultat som redovisas och diskuteras i artikeln. 
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Forskningsansatser 
Två av de studier som ligger till grund för artikeln är genomförda med fenomenografisk 
ansats, där forskaren söker mönster av variation i människors sätt att erfara fenomen i världen. 
I de konkreta fallen här gäller det elevers sätt att erfara informationssökning respektive 
pedagogers3 uppfattningar av undervisning i informationssökning. Uppfattningar och 
erfarenheter som utforskas ses som relationer mellan eleven och informationssökning 
respektive mellan bibliotekarien / läraren och undervisning i informationssökning. De 
empiriska studierna genomfördes med hjälp av intervjuer. Nedan ges ett exempel på variation, 
där citaten är hämtade ur intervjuer med två flickor som beskriver hur de ser på debattartiklar 
som informationskällor, då inlärningsuppgiften handlade om en kontroversiell politisk fråga. 
 
Jag tycker det är rätt så svårt 
att läsa alla artiklar… det är så 
mycket. Det är alla som ser på 
alla. Alla artiklar är ju skrivna 
ur deras synvinkel då. Man får 
inte riktigt sammanhang överallt. 
(Agneta 2) 

Jag tycker det är väldigt 
intressant hur dom… det här med 
ja-sidan och nej-sidan, hur dom 
vinklar sina frågor… så det är 
rätt kul att läsa dom här som 
verkligen inte är neutrala utan 
dom som verkligen är ja och dom 
som verkligen är nej. (Maria 2) 

 
Exempel på varierade uppfattningar av partisk information 
 
Citaten visar hur de två eleverna, som gick i samma klass, sista året på gymnasiet, resonerar 
helt olika om partisk information. Agneta förefaller förvirrad och vilsen; hon finner inte 
mening och sammanhang i informationen, medan Maria tycker det är intressant att se hur de 
olika sidorna bygger sin argumentation.  
 
LÄSK-projektet tog sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande vilket innebär 
att forskningsintresset riktades mot elevernas samspel med olika redskap (datorer, Internet, 
böcker, bilder etc.), med de vuxna (lärare och bibliotekarier) och med varandra. Data 
samlades in genom observationer, intervjuer, enkäter och analys av vissa typer av dokument, i 
första hand elevers redovisningar och ett urval av de källor eleverna använt i sina arbeten.  
 
Resultat  
Resultaten från de olika studierna presenteras inte var för sig utan har vävts samman och 
bygger på en kontrastering av de olika perspektiven – lärandeperspektiv (elevernas) 
respektive undervisningsperspektiv (lärarnas och bibliotekariernas). 
 
Variationer av informationssökning 
För många elever är informationssökning att söka på webben, att leta efter fakta, att få fram 
svaren – för att leverera rapporten / uppsatsen. För många bibliotekarier och lärare är 
informationssökning att finna rätt källor, att söka i en särskild ordning, att misstro webben, 
och att kombinera söktermer på rätt sätt. Detta betyder att informationssökning uppfattas på 
väldigt olika sätt ur elevperspektiv respektive ur undervisningsperspektiv. Medan eleverna ser 
webben som det självklara verktyget för informationssökning tenderar lärare och 
bibliotekarier att framhäva andra källor än dem som finns på webben – gärna böcker – som  
redskap för informationssökning. En ambition hos pedagogerna tycks vara att lära eleverna att 
hitta och använda ”andra redskap än Internet”.  
                                                 
3 I artikeln användes termen ”pedagog” för att beteckna både lärare och bibliotekarier, eftersom studieobjektet 
rör undervisning i informationssökning. För att beteckna den ena eller dena andra yrkesgruppen används de 
yrkesspecifika termerna ”lärare” respektive ”bibliotekarie”.  
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Det finns också de – både lärare och elever – som ser informationssökning som att granska 
och analysera olika källor för att förstå en komplex fråga, att finna olika infallsvinklar på ett 
ämne och att genomskåda värderingar i informationen. Maria i exemplet på variationer ovan 
uttrycker ett sådant synsätt, som i exemplet gäller värdering av källor för att sätta sig in i en 
kontroversiell fråga. 
 
Det mest övergripande resultatet visar att variationer i kvaliteten på elevers 
informationssökning och -användning hänger nära ihop med variationer i deras 
inlärningsresultat. En uppfattning av informationssökning som faktasökning samspelar med 
ett inlärningsresultat som fragmenterad kunskap; eleven har lärt sig enstaka faktauppgifter 
men kan inte sätta in dessa i något större eller mera specifikt sammanhang. En uppfattning av 
informationssökning som att granska och analysera samspelar med ett sofistikerat 
inlärningsresultat, där eleverna kan resonera analytiskt och problematiserande om en fråga, t 
ex fördelar och nackdelar av ett svenskt EU-medlemskap eller förklaringar till varför 
homosexualitet för inte så länge sedan betraktades som olaglig i Sverige. Eleverna kan också 
göra egna välgrundade bedömningar av en fråga, inte bara ”tycka till” lite som knorr på ett 
arbete. 
 
Ett annat viktigt resultat är att kunskapsinnehållet i det som eleverna skall lära, exempelvis 
om hur terrorism påverkar vårt samhälle eller om orsaker till varför Titanic sjönk, tenderar att 
komma i skymundan i lärandeprocessen. Det som framför allt uppmärksammas av både lärare 
och elever är olika steg i arbetsprocessen som att söka, att finna, att skriva, att redovisa. Dessa 
steg kopplas till användning av olika redskap som datorer, böcker eller andra 
informationskällor. Detta förstärks av att många elever uppfattar informationssökning som att 
söka fakta. Att kunna något tycks för åtskilliga elever vara detsamma som att rada upp 
isolerade fakta om något. Denna uppfattning utmanas sällan av lärare eller bibliotekarier, 
enligt våra resultat – men det förekommer (se Alexandersson & Limberg 2004; Limberg 
1998).  
 
Fokus på värdering av information 
Värdering av information berör dimensioner i informationssökning och -användning som 
relevansbedömningar och källkritik. En kritisk hållning till olika informationskällor hänger 
ihop med såväl sökning som användning av information, enligt min mening. I IDOL-projektet 
uttrycktes olika synsätt på hur elever utvecklar förmåga till källkritik. En uppfattning är att 
källkritisk förmåga är en mognadsfråga, vilket innebär att den ses som en fråga om 
utveckling, något som kommer med åren. Källkritisk förmåga ses också som en personlig 
egenskap, vilket innebär att det är något som några kan (dom duktiga) men som andra (dom 
svaga) inte kan. Dessa båda synsätt innebär att förmåga till källkritik utvecklas eller finns hos 
en del elever oberoende av lärares insatser, vilket i sin tur tycks medföra att undervisning i 
källkritik ses som meningslös. En tredje uppfattning är att elever kan lära sig källkritik genom 
undervisning, men denna uppfattning är mindre framträdande i materialet. De lärare och 
bibliotekarier som uttrycker denna tredje uppfattning ger exempel på vad de tar upp i sin 
undervisning för att stödja elevers källkritiska förmåga. En lärare berättar att hon låtit sina 
elever arbeta med begrepp inom judendomen och närläsa ett medvetet urval olika källor för 
att jämföra olika ståndpunkter och vem som står bakom dessa. Ett citat får illustrera de 
svårigheter hon erfar i sådan undervisning. 
 

… men när dom [eleverna] kommer tillbaks så säger dom så 
här: ’Kolla, här står det så och här står det så, det 
kan ju inte stämma’, och [dom] liksom väntar att ställa 
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mig till svars. ’Det står olika i olika böcker. Det går 
inte att skriva nåt om det.’ Dom vill ju ha det enkelt… 
och då möter ju dom det motståndet och så kommer dom 
till läroboken och ’Här står ju ingenting, … jag kan ju 
mycket mer nu’. 

 
Citatet andas en viss frustration över att det är svårt att få eleverna med sig på en hållning, där 
de inte finner entydiga och säkra fakta. Här finns en motsättning mellan säkerhet och ”det 
rätta” å ena sidan, som läraren uppfattar att eleverna vill ha, och osäkerhet och famlande, där 
värderingar och eget omdöme ingår i förmåga till källkritik. Detta ställer krav på att eleverna 
uthärdar osäkerheten och utvecklar en beredskap för att göra egna, välgrundade bedömningar. 
I materialet finns också erfarenheter att undervisningen i källkritik lett till att en del elever 
blivit så källkritiska, att de inte vågar skriva någonting utan belägg i någon källa. En 
bibliotekarie upplever det som ”lite jobbigt” att bli ifrågasatt, när hon själv ibland kan upplysa 
elever om sådant de söker svar på och eleverna avfärdar detta med ”men det är ju bara som du 
säger”. Innebörden är att eleverna har svårt att avgöra var gränsen går mellan kravet att 
redovisa belägg för ett påstående och situationer, när man inte behöver ange källa. Detta tycks 
skapa stor osäkerhet hos eleverna. Resultaten visar klart att undervisning i källkritik uppfattas 
som väsentlig men komplicerad. 
 
Fokus på användning av information 
Ett övergripande resultat är att det är användning av information snarare än sökning som 
påverkar kvaliteten i inlärningsresultatet. Detta kom fram såväl i Limbergs avhandlingsstudie 
(1998) som i resultaten från LÄSK-projektet (Alexandersson & Limberg 2004). Samtidigt 
framstår den fas i elevens väg från uppgift via informationssökning till redovisning nästan 
som en ”svart låda” för lärare och bibliotekarier, enligt IDOL-projektets resultat. Resultaten 
från LÄSK-projektet visade att processen från informationssökning via användning till 
redovisning ofta kännetecknas av ett antal steg enligt följande: 1) eleven använder något 
redskap (dator, webben, bok, artikel, bild) och finner en källa, som 2) kopieras eller skrivs ut 
för att 3) bearbetas till ett utkast genom av- och omskrift av texten i källan. Steg 4) innebär en 
sammanställning av flera av- och omskrifter till en renskrift. Därpå följer 5) layout med 
inklipp av bilder för att fullborda rapporten / redovisningen. Ett kärnfullt citat får illustrera 
processen:  
 

Jag lånade en hajbok. Tog ut orden ur den boken, ur 
texterna. Jag skrev upp det på en liten bok som kladd, 
sen så renskrev jag och sen så målade jag en framsida. 
Sen så satte jag ihop boken, och sen så är den klar. 
    (David år 5) 

 
Citatet fångar vägen från elevens möte med informationskällan via bearbetning till färdig 
rapport. Här finns inte mycket utrymme för undersökande arbete med plats för frågor, analys 
och reflektion. Arbetet kännetecknas av transport och transformering av text. En slutsats vi 
dragit av de olika studierna är att olika dimensioner såväl i undersökande arbete som i 
informationssökning och informationsanvändning behöver uppmärksammas mycket mera och 
på annorlunda sätt än de som våra forskningsresultat visar. Jag återkommer till detta senare i 
artikeln. 
 
I studien av lärares och bibliotekariers uppfattningar av undervisning i informationssökning 
visar det sig likaledes att bedömningskriterier för kvaliteten i elevernas arbeten fokuseras på 
användning av källor, t ex (i) att läsa och förstå en text med korrekt faktaåtergivning, (ii) att 
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göra en korrekt källförteckning, (iii) att kritiskt värdera olika informationskällor, (iv) att 
arbeta självständigt och skriva egen text och (v) att skapa en helhet med hjälp av information 
från många olika källor. Samtidigt visar det sig att då lärare och bibliotekarier berättar om vad 
de tar upp i sin undervisning så handlar det framför allt om (i) att söka och finna relevanta 
källor (ii) att välja och kombinera söktermer och (iii) att tillämpa sökstrategier i termer av en 
rekommenderad ordning i valet mellan olika typer av källor. Ordningen är mycket 
framträdande som inslag i intervjuerna. 
 

Att inte springa till datasalen det första dom gör, att 
börja i rätt ände, att börja med att skaffa sig en 
uppfattning om vad jag egentligen ska ta reda på, vad 
finns det för olika möjligheter. Börja i uppslagsböcker, 
börja i läroböcker innan dom springer vidare, för har 
man ingen bas att stå på, så hittar man inte vettiga 
svar på sina frågor, om man inte kan nåt innan. Det 
tycker jag är viktigt, att dom har en strategi.  

 
Betoningen av sådan ordning tycks hänga ihop med många olika dimensioner i 
undervisningen. En är att lärare och bibliotekarier oroar sig över att eleverna slösar tid, att de 
lägger för mycket tid på att surfa på nätet i stället för att konsultera en bok i biblioteket. 
Ambitionen att lära ut en viss ordning motiveras också med att eleverna först skall skaffa sig 
baskunskaper om ett ämne eller en fråga, innan de går vidare och söker mera specifika 
uppgifter i andra källor. Här kan skönjas en önskan hos pedagogerna om ordning och reda, 
struktur och kontrollerad utforskning av en fråga. De fem uppfattningar av 
bedömningskriterier som pedagogerna gav uttryck för enligt ovan (i-v) tycks sällan bli 
föremål för undervisning enligt vad som kommer fram i intervjuerna. 
 
En sammanställning av IDOL-resultaten visar på bristande konsekvens mellan 
undervisningsinnehåll och de villkor för elevernas arbeten som formuleras i pedagogernas mål 
och bedömningskriterier. 
 
     Undervisningsinnehåll      Bedömningskriterier 

• att använda redskap • att läsa och förstå text, korrekt 
faktainnehåll 

• att finna källor • korrekt källförteckning 
• sökstrategier ”ordning” • kritiskt förhållningssätt 
• att kombinera söktermer (operatorer) • självständighet 

 • att skapa helhet / syntes 
 
Skillnader mellan undervisningsinnehåll och bedömningskriterier  
 
Vi finner således en bristande överensstämmelse mellan det som pedagogerna säger sig lägga 
vikt vid då de bedömer kvaliteten i elevernas arbeten och det som de framhäver som innehåll i 
den undervisning de bedriver. Det är anmärkningsvärt att det som dominerar 
undervisningsinnehållet inte blir föremål för återkoppling till eleverna vid bedömning. I 
intervjuerna nämns ingenting om val av källor eller tillämpade sökstrategier som kriterier för 
att bedöma kvaliteten i ett arbete. Det är också anmärkningsvärt att det som utgör kriterier för 
kvalitetsbedömningar tycks få så lite plats som undervisningsinnehåll. 
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Sammanfattande resultatbild 
En sammanfattande resultatbild som träder fram visar att faktaorientering, teknik och 
procedurer tycks dominera både lärande och undervisning. Här finns en överensstämmelse i 
delar av resultaten från de olika projekten. Elevernas lärandeprocess framstår ofta som 
präglad av faktasökning, transport och transformering av text för att leverera en rapport. 
Undervisningsinnehållet domineras av procedurer som kombination av söktermer, vägar till 
källor och sökstrategier i form av en rekommenderad ordning, enligt våra informanter. När 
detta är sagt vill jag omedelbart understryka, att dessa resultat inte skapar hela bilden. Andra 
uppfattningar av informationssökning som att granska, ifrågasätta och analysera information 
och som samspelat med mycket kvalificerade inlärningsresultat kommer också fram i 
resultaten både från LÄSK-projektet (Alexandersson & Limberg 2004) och i Limbergs 
avhandlingsprojekt (Limberg 1998). IDOL-projektet visar också att pedagogernas ambitioner 
i undervisningen ställer kvalificerade krav på elever när det gäller värdering och bearbetning 
av information som kan leda till att de utvecklar god förståelse för frågor som de arbetar med 
(Limberg & Folkesson, kommande). Intressanta frågor blir då: Varför blir det så olika? och 
Vad kan göras i undervisningen för att fler elever skall utveckla djupa kunskaper på olika 
områden som är föremål för deras lärande? Lärandet måste då gälla förmåga att söka och 
använda information kopplad till meningsbärande frågor om förhållanden i världen som ”att 
rädda regnskogen” eller ”att resonera analytiskt om fördelar och nackdelar av ett svenskt 
euromedlemskap”. 
 
Diskussion och slutsatser 
Att undervisning i informationssökning betonar källor och söktekniker snarare än värdering 
och användning av källor bekräftas av andra undersökningar (Bruce, 1997; Sundin, 2005). 
Bruce har tidigt konstaterat att det finns stora skillnader mellan informationskompetens, så 
som den framstår i de sju kategorier av uppfattningar som hon identifierade och beskrev i sin 
avhandlingsstudie och undervisning som syftar till att studenter skall utveckla 
informationskompetens. Enligt Bruce (1997, s 172-173) inriktas merparten av undervisning i 
informationssökning på undervisning om de tekniska redskapen och på konsten att söka och 
finna källor. I en nyligen publicerad studie av högskolebiblioteks webb-guider i 
informationssökning identifierade och beskrev Sundin (2005) olika förhållningssätt till 
användarundervisning, där ett källorienterat respektive ett beteendeorienterat förhållningssätt, 
som är nära besläktat med den systematiska ordning som beskrevs ovan i mina resultat, var 
mycket framträdande.  
 
I studierna har vi funnit några villkor som kännetecknar mer kvalificerad informationssökning 
och bättre inlärningsresultat. Dessa villkor berör fyra olika områden i undervisningen. För det 
första är samspelet mellan elever och pedagoger avgörande för elevernas kunskapsbildning. 
Samspelet kan ske i olika former i undervisningen, som stödstrukturer, instruktioner, 
handledning och återkoppling till eleverna under både process och vid bedömning av deras 
inlärningsresultat. Våra studier tyder på att eleverna lämnas för mycket åt sig själva framför 
allt under den avgörande fas då bearbetning av information sker. Elever kan inte förväntas 
upptäcka komplexa samband och skeenden i världen utan aktiva insatser från pedagogerna.  
 
För det andra förefaller det som avgörande för den kunskap eleverna utvecklar att samspelet 
mellan pedagog och elev handlar om ett tydligt kunskapsinnehåll. Målet för vad eleverna skall 
lära sig något om och olika sätt att förstå detta något, exempelvis hur terrorism påverkar vårt 
samhälle, måste träda fram i förgrunden i stället för olika procedurer och tekniska redskap 
som dominerar i flera av studierna. Även i samspelet mellan eleverna måste 
kunskapsinnehållet uppmärksammas mera än procedurerna. Den ökade IKT-användningen i 
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skolan har bl.a. lett till en kraftigt ökad individualisering av lärandet, där den kollektiva 
kunskapsbildningen i klassen i hög grad gått förlorad (Naeslund 2001). Bibliotek och IKT-
redskap skapar möjligheter för nya former av samarbete och kollektivt kunskapande som kan 
utnyttjas mycket mera systematiskt än vad som kommer fram i exempelvis LÄSK-projektet 
(Alexandersson & Limberg 2004). Våra resultat tyder på att såväl kvaliteten på 
informationssökningen som på inlärningsresultatet samspelar nära med i vilken grad eleven 
ser sin uppgift som meningsfull.  
 
För det tredje bör målen för undervisning i informationssökning vara att eleverna utvecklar en 
bredare repertoar av olika sätt att förstå och hantera olika dimensioner i informationssökning 
kopplade till olika situationer och problem. Undervisning i informationssökning måste i högre 
grad ägnas åt att hjälpa eleverna att utveckla olika förmågor som gäller användning av 
information, exempelvis förmåga till källkritik, förmåga att bedöma olika källors relevans i 
förhållande till en uppgift och förmåga att analysera källor, dvs. att ställa frågor till det 
material eleven skaffat och arbetar med för att fullfölja sin uppgift.  
  
För det fjärde framstår en problematiserande hållning till kunskapsbildning som ”forskning” 
som betydelsefull för kvaliteten på process och resultat. Detta gäller både för pedagogerna 
och för eleverna. För läraren handlar det om att dela med sig och vara öppen för olika sätt att 
se på ett visst kunskapsinnehåll. För eleverna handlar det om att uthärda osäkerhet och 
famlande för att genom lärandeprocessen kunna nå en förståelse som innebär att också göra 
självständiga bedömningar, inte bara att lita på vad andra sagt eller skrivit. För 
bibliotekarierna handlar det om att inte begränsa sin undervisning till källor och sökstrategier 
utan att samspela med eleverna på adekvata sätt i förhållande till den situation eleverna just 
befinner sig i. En avgörande dimension för att utveckla meningsfull kunskap vid ”forskning” i 
skolan gäller förmåga att formulera goda forskningsfrågor. I alla projekten finns exempel på 
att denna fas i arbetet uppmärksammades som väsentlig och fick ta flera lektioner i anspråk. 
Detta hade stor betydelse för att många elever vid dessa tillfällen nådde kvalificerade resultat i 
sina arbeten. 
 
Avslutande kommentar 
Som framgår ovan spelar procedurer och ordningar en framträdande roll vid undervisning och 
lärande med hjälp av informationssökning och -användning. Inom såväl biblioteks- och 
informationsvetenskapen som pedagogiken har vi vant oss vid att tänka på 
informationssökning som en process. Det finns ett stort antal modeller av 
informationssökningsprocessen, där Carol Kuhlthaus modell från 1980-talet (Kuhlthau, 2004) 
alltjämt är en av de mest citerade (jfr Sundin 2005). I Kuhlthaus modell och andra liknande 
finns en tankefigur om informationssökning som en process, som börjar med erkännandet av 
informationsbehov och tar sig via sökstrategier, källor, fokusering och ny sökning till 
användning av informationen för att lösa en uppgift eller ett problem. I mycket som sägs och 
skrivs överförs denna tankefigur till begreppet informationskompetens.  
 
I min forskning har jag efterhand kommit att se denna fixering vid processen som bärande 
element som problematisk. Problemet består i att idén om process styr vårt sätt att tänka om 
informationskompetens i en linjär riktning där ”görande” och ”ordning” mellan olika steg i 
processen hamnar i förgrunden. Detta leder till en beteendeorienterad syn på 
informationskompetens, där både mål och undervisningsinnehåll kommit att präglas av olika 
steg som skall genomföras i en viss ordning vid informationssökning och undersökande 
arbetssätt. Min slutsats är att för att hjälpa elever att utveckla informationskompetens genom 
det de möter i skola och bibliotek måste informationskompetens ses bredare, mera 
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sammansatt och i flera dimensioner där såväl olika sätt att söka som att använda information 
får plats. Informationskompetens är inte en enda utan måste relateras till den kontext och det 
innehåll som gäller i en specifik situation. Mera utvecklade synsätt på informationskompetens 
bör då handla om både essens och variation, dvs. vad är gemensamt för 
informationskompetens i olika sammanhang och vad är specifikt i den ena eller andra 
situationen? Svaren på dessa frågor måste i sin tur få djupa konsekvenser för undervisning i 
informationssökning. Jag planerar att återkomma till detta vid ett senare tillfälle. 
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